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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
א – בצאת ישראל ממצרים. קיח, כט – הודו להוי' כי טוב כי לעולם חסדו

חירות נצחית
מהתחלת  הלל1(,  מזמורי  מאמירת  הכלליות  להוראות  )בנוסף  יש  מיוחדת  הוראה  א. 
כי  טוב  כי  להוי'’  ב"הודו  ומסיומו  ישראל ממצרים",  “בצאת  בחודש2(  כ"ד  )דיום  השיעור 

לעולם חסדו":
“בצאת ישראל ממצרים": על כל יהודי לזכור תמיד שבנ"י היו במצרים והקב"ה הוציאם 
משם, כמ"ש3 “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ומכיון 
שהקב"ה הוציאם לחירות מכל הענינים הבלתי רצויים – עניני מצרים, והעמידם במצב של 
חירות – “גוי קדוש"4, ובזה גופא “צבאות ה'"5, הרי אין זה מתאים להיכנס שוב לעניני מצרים, 

1( ראה "תהלות מנחם" קיג, א. קיח, כט. עיי"ש. 
2( כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן בסוף "תהלות מנחם" ח"א.

3( פסחים קטז, ב – במשנה. וראה תניא רפמ"ז.
4( יתרו יט, ו.

5( בשלח יב, מא.

האשך בעאוד אמ



הד haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

כללי מפתח  

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

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

ה  ...................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט   )ג

  באתי לגניה "מאמר ד  )ד

ו   ...........................................  ז"טתש'השבט  ד"יו

  "להבין מה שלפעמים נאמר וכו"ה "מאמר ד  )ה

כו  .................................  ה"תשכ'שבט ה' ו, שבת פרשת בא

  , אבשיחת שבת פרשת   )ו

כח  ...........................................  ה"תשכ'ה, שבט 'ו

  באפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

לג  ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

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

מ  ...................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ לוי' המקובל ר

מא  ................  באפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

מב  .............  באפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

סח  ..................  באפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

סט  ........................................  באפרשת לשבוע  

פ  ...................  באפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

פג  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

ם"שיעורי רמב

פו  .................  באפרשת ע לשבופרקים ליום ' ג –  )טו

חמק   ............  באפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

וסק  ................  באפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

טסק  ..............................  וכפרק  משלי, יט- חיפרק  ישעיה

  מכשיריןמסכת  –משניות   )יט

אעק  ...................................................  ביאור קהתי

קעז  .............................................  מסכת יומא עקביעין   )כ

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )כא

  קעח  .............................................  לד ד דףע חכף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

זר  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

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

  תורהלקוטי   )כד

ביר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כה

דיר  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

זטר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

זטר  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

זיר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כט

זיר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

חיר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

טיר  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

בכר  .........  באפרשת חומש לקריאה לציבור לשבת   )לב

לר  ...........................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

לאר  ............  שבת קודשלדלקת נרות ת הצוסדר מ  )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סדר מפורט ליום העשירי בשבט כללי מפתח  

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

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

ה  ...................  סדר מפורט ליום העשירי בשבט   )ג

  באתי לגניה "מאמר ד  )ד

ו   ...........................................  ז"טתש'השבט  ד"יו

  "להבין מה שלפעמים נאמר וכו"ה "מאמר ד  )ה

כו  .................................  ה"תשכ'שבט ה' ו, שבת פרשת בא

  , אבשיחת שבת פרשת   )ו

כח  ...........................................  ה"תשכ'ה, שבט 'ו

  באפרשת  –לקוטי שיחות   )ז

לג  ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

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

מ  ...................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ לוי' המקובל ר

מא  ................  באפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

מב  .............  באפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

סח  ..................  באפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

סט  ........................................  באפרשת לשבוע  

פ  ...................  באפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

פג  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

ם"שיעורי רמב

פו  .................  באפרשת ע לשבופרקים ליום ' ג –  )טו

חמק   ............  באפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

וסק  ................  באפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

טסק  ..............................  וכפרק  משלי, יט- חיפרק  ישעיה

  מכשיריןמסכת  –משניות   )יט

אעק  ...................................................  ביאור קהתי

קעז  .............................................  מסכת יומא עקביעין   )כ

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )כא

  קעח  .............................................  לד ד דףע חכף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

זר  ....................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

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

  תורהלקוטי   )כד

ביר  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כה

דיר  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

זטר  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

זטר  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

זיר  ..............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כט

זיר  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

חיר  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

טיר  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

בכר  .........  באפרשת חומש לקריאה לציבור לשבת   )לב

לר  ...........................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

לאר  ............  שבת קודשלדלקת נרות ת הצוסדר מ  )לד



ו

*f"hyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּב'מדרׁש2לגּני ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַָָ

ּבמקֹומֹו ּדעיקר 3רּבה' לגנּוני, לגּני ְְְְִִִִִַַַָ

הּנה  ׁשּלאחריֿזה אּלא היתה, ּבּתחּתֹונים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשכינה

ׁשּלאחריו  והחטאים הּדעת עץ חטא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָעלֿידי

ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה הּׁשכינה את ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָסלקּו

מּלמעלה  הּׁשכינה את והֹורידּו הּצּדיקים ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָעמדּו

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא מׁשה, ׁשּבא עד ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹלמּטה,

חביבין  מרקיע 4הּׁשביעין הּׁשכינה את והֹוריד , ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ

להיֹות  הּכּונה ּתכלית ׁשּזֹוהי לארץ, ְְִִִִֶֶַַַָָָָָהראׁשֹון

ּדעיקר  לגנּוני, ּבּתחּתֹונים, יתּבר לֹו ְְְְִִִִִִֵַַַָָּדירה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו היתה. ּבּתחּתֹונים 5ׁשכינה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִֶַָָָָָָועׂשּו

מּיׂשראל  יתּבר6ואחד לֹו ּדירה יעׂשּו ׁשהם , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

העקרּיֹות  העבֹודֹות ׁשאחת וזהּו ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּבּתחּתֹונים.

הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן ְְְֲִִִֶַַַָָָָָׁשהיּו

הּבהמית  נפׁש הקרבת הּוא ֿ 7ׁשענינּה ׁשעלֿידי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּכחֹות  ּכל קרּוב נעׂשה נעׂשה 8זה ואחרּֿכ , ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ

להוי' ניחח ההמׁשכה 9ריח ענין ׁשהּוא , ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

מעצי 10למּטה  נבנה ּׁשהּמׁשּכן מה ּגםּֿכן וזהּו . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

העבֹודה 11ׁשּטים  ּכי ׁשטּות, מּלׁשֹון הּוא ּדׁשיטה , ְְְֲִִִִִָָָ

יתּבר לֹו ּדירה ּבּתחּתֹונים עֹוׂשים ְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשעלֿידּה

אֹור  המׁשכת ענין ׁשהּוא הּמׁשּכן), ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ(ענינֹו
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נשיאינו, רבותינו לדברי המ"מ ציוני שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין חב"ד, חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על (*

במאמר. מיוסד1)שהזכיר זה ה'שי"ת.exwiraמאמר לגני באתי מהמשך הששי הפרק א.2)על ה, עה"פ.3)שה"ש שהש"ר

יא.4) פכ"ט, ח.5)ויק"ר כה, של"ה 6)תרומה פסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

ועוד. ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. (סה"מ 7)סט, פ"ג תש"א בששון מים ושאבתם ד"ה ואילך. ג ב, ויקרא לקו"ת ראה

שני). אדר יב יום" ב"היום הועתק ואילך. א תנ, ח"ב גם 8)קונטרסים וראה (קכג). סמ"ח (קט). סמ"ו הבהיר ספר ראה

(השני). 29 ע' תש"ט ח.9)סה"מ כח, א.10)פינחס עו, פינחס לקו"ת טו.11)ראה כו, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל  לכנסת אומר (ה'דוד') הוא ברוך הקדוש השירים', ב'שיר נאמר

(ה'כלה'):

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â ¯a‰'מובא, L¯„Ó'a »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»¿ƒ¿««»
BÓB˜Óa3זה פסוק Èe‚Ï,על Èp‚Ï ההתייחדות ומקום העונג למקום ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ

ÌÈBzÁzaשלי, ‰ÈÎL ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ
,‰˙È‰ עיקר העולם בריאת בתחילת »¿»

בעולם  היה השכינה והשראת גילוי

התחתון  ÊŒÈ¯Á‡lL‰הזה ‡l‡∆»∆¿«¬≈∆
הזמן ËÁ‡בהמשך È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈≈¿

ÌÈ‡ËÁ‰Â ˙Úc‰ ıÚ≈«««¿«¬»ƒ
ÂÈ¯Á‡lL העבודהֿהזרה חטא כמו ∆¿«¬»

דור  של החטאים אנוש, של בדורו

ועוד ‰ÈÎM‰המבול ˙‡ e˜ÏÒƒ¿∆«¿ƒ»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ מהארץ תחילה ƒ¿«»¿«¿»

מהרקיע  כך ואחר הראשון, לרקיע

הרקיע  עד הלאה וכן לשני הראשון

e„ÓÚהשביעי  CkŒ¯Á‡Â¿««»»¿
˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
 ֿ ואחר לשישי השביעי מהרקיע תחילה

הלאה וכן לחמישי מהשישי »Ú„כך
ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ,‰LÓ ‡aL∆»…∆∆«¿ƒƒ
את  שהוריד הצדיק אבינו, לאברהם

לרקיע  השביעי מהרקיע השכינה

 ֿ (אברהםֿיצחקֿיעקבֿלויֿקהת השישי

‰ÔÈÚÈ·Mעמרםֿמשה), ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ
ÔÈ·È·Á4„È¯B‰Â ‡˙משה , ¬ƒƒ¿ƒ∆

ÔBL‡¯‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ«»ƒ
,ı¯‡Ï,התחתון הגשמי הזה לעלם »»∆

‰ek‰ ˙ÈÏÎz È‰BfL של ∆ƒ«¿ƒ««»»
C¯a˙Èהבריאה BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza התחתון שהעולם הזה ««¿ƒ
והשראת  לגילוי ראוי מקום יהיה

'באתי  של המשמעות וזו השכינה,

היתה Èe‚Ï,לגני' שבו למקום ƒ¿ƒ
שאחריו  והחטאים הדעת עץ חטא לפני העולם בריאת בעת השכינה עיקר

.‰˙È‰ ÌÈBzÁza ‰ÈÎL ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»««¿ƒ»¿»

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó5ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ ¿∆««∆»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
,ÌÎB˙a היינו "בתוכו", לומר צריך היה שהכתוב ז"ל חכמינו ודרשו ¿»

ידי  שעל להורות "בתוכם" ונאמר ובמקדש, במשכן תהיה השכינה שהשראת

השכינה השראת תהיה והמקדש Á‡Â„המשכן „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ6Ì‰L ישראל , בני ƒƒ¿»≈∆≈

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc eNÚÈ«¬ƒ»ƒ¿»≈
ÌÈBzÁza שליחות מוטלת ועליהם ««¿ƒ

ראוי  מקום העולם את לעשות זו

השכינה. הטעם e‰ÊÂלהשראת ¿∆
לכך ‰B„B·Ú˙הפנימי ˙Á‡L∆««»¬

ÔkLna eÈ‰L ˙Bi¯˜Ú‰»ƒ»ƒ∆»«ƒ¿»
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜Óeƒ¿»ƒ¬«
‡e‰ dÈÚL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ¿»»

˙ÈÓ‰a‰ LÙ היינו ,‰7˜¯·˙ «¿»«∆∆««¬ƒ
לאלוקות, להתקרב לה »∆ŒÏÚLלגרום

Ïk ·e¯˜ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆≈»
˙BÁk‰8,לאלוקות האדם נפש של «…

של  הפנימי התוכן שהיא זו ועבודה

העלאה  בדרך היא הקרבנות, עבודת

התקרבות  היינו למעלה, מלמטה

האדם  מצד לאלוקות והתעלות

‰NÚ CkŒ¯Á‡Â מעבודת כתוצאה ¿««»«¬∆
נפעל  הרוחנית במשמעותה הקרבנות

'ÈÂ‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯9ÔÈÚ ‡e‰L , ≈«ƒ…««¬»»∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ אלוקי אור של וההתגלות ««¿»»

.hÓÏ10‰מלמעלה  ¿«»
ÔkŒÌb e‰ÊÂ לכך הפנימי הטעם ¿∆«≈

ÈˆÚÓ ‰· ÔkLn‰M ‰Ó«∆«ƒ¿»ƒ¿»≈¬≈
ÌÈhL11ÔBLlÓ ‡e‰ ‰ËÈLc , ƒƒ¿ƒ»ƒ¿
,˙eËL שלמטה רצויה בלתי הנהגה ¿

מ'עצי  שבונים ידי ועל ודעת, מטעם

וגורמים  לאלוקות משכן שטים'

את  הופכים בעולם, השכינה להשראת

מטעם  שלמטה רצוייה, הלא ה'שטות'

מטעם  שלמעלה רצויה ל'שטות' ודעת,

להלן, שיבואר וכפי ÌÈNBÚודעת, d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ Èkƒ»¬»∆«»»ƒ
‡e‰L ,(ÔkLn‰ ÏL BÈÚ) C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÈBzÁza««¿ƒƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»∆«ƒ¿»∆
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ז f"hyz'd ,hay c"ei

ּבׁשוה, עלמין ּבכּוּלהּו ׁשהּוא עלמין' ּכל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָה'ּסֹובב

סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהיא

ּכמאמר  ּדאתהּפכא, העבֹודה ּגם 12ּולאחריֿזה ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָ

יקרא  אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּכד

ּדפירּוׁש עלמין, ּבכּוּלהּו ְְְְְְְִִֵָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא

אּלא  למּטה, ּגלּוי ׁשל ענין הּוא (ּכאן) ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ'אסּתּלק'

הסּתּלקּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא והּוא 13ׁשהּגלּוי , ְְְְִִֶֶֶַַ

נעׂשה  זה ׁשענין וכיון ּבׁשוה, עלמין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּבכּוּלהּו

היה  לכן ואתהּפכא, ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָעלֿידי

הּׁשטּות  הפיכת על ׁשּמֹורה ׁשּטים, מעצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּמׁשּכן

ּכמאמר  החטא, ענין ׁשהּוא זה', אין 14ּד'לעּומת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

רּוח  ּבֹו נכנס אּלאֿאםּֿכן עברה עֹובר ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאדם

מּלמּטה  הּׁשכינה את סלקּו ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשטּות,

ׁשל  ּבאֹופן העבֹודה להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָלמעלה,

ׁשּלמעלה  העבֹודה ענין ׁשהּוא ּדקדּוׁשה, ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָׁשטּות

ׁשטּותיּה ליּה אהני ועלֿידיֿזה ודעת, ,15מּטעם ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּדירה  ולעׂשֹות זה', ּד'לעּומת הּׁשטּות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָלהפֹו

ּבּתחּתֹונים  יתּבר .16לֹו ְְִִֵַַָ

אדמֹו"ר CÈLÓÓeב) מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד «¿ƒְְְְִִַַָ

ּבּמאמר  ההילּולא ּובזה 17ּבעל : ֲִֶַַַַַָָָ

קרׁשים, ּבׁשם נקראים הּמׁשּכן ּׁשעצי מה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָיּובן

ׁשּכתּוב  עצי 11ּוכמֹו לּמׁשּכן הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשהּתֹואר  והינּו, (עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). עֹומדים ְְְְִִִֶַַַַָׁשּטים

ׁשּיכים  ׁשּנעׂשּו קֹודם ּגם ּבהם יׁשנֹו ׁשּטים ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָעצי

הּוצר  הּמׁשּכן  עׂשּית ּובׁשביל ליקח לּמׁשּכן, כּו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָ

הּבאּור  ותֹוכן קרׁשים . מהם ולעׂשֹות ׁשּטים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָעצי

לאֹופן  ּגם ׁשּי 'קרׁש' ׁשהּׁשם הּוא, ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּמאמר
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קפד,12) שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה שם.13)א). תו"א א.14)ראה ג, א.15)סוטה יז, בכל 16)כתובות

ה'תשי"אֿה'תשט"ו. לגני באתי ד"ה לעיל ראה – כאן עד ואילך).17)הנאמר 119 ע' ה'שי"ת (סה"מ ו פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכן  עלֿידי הנפעלת בעולם השכינה ‰ÎLÓ˙השראת ÔÈÚ והתגלות ƒ¿««¿»«

'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ ¯B‡ מלובש שאינו הבליֿגבול האלוקי האור «≈»»¿ƒ
ערכו  לפי נברא ולכל עולם לכל המותאם באופן פנימית, בצורה בעולמות

מלמעלה  ו'מקיף' 'סובב' באופן אלא ולהכיל, לקבל יכולתו ∆e‰L‡ולפי
המאיר  אור הוא ה'סובב' האור

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa העולמות בכל ¿¿»¿ƒ
,‰ÂLa ו‡È‰ את להמשיך הדרך ¿»∆ƒ

היא לעולם ה'סובב' ≈¿»È„ÈŒÏÚאור
Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»

,‡¯Á‡ הצד את ולהכניע לכופף «¬»
הקדושה, צד שלעומת הצד האחר,

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe של יותר מתקדם בשלב ¿«¬≈∆
בהכנעת  רק להסתפק אין ה', עבודת

שינוי  שיחול ללא הסטראֿאחרא,

ה' לעבודת להגיע אלא במהותה,

יותר, ‰B·Ú„‰נעלית Ìb«»¬»
,‡Ît‰˙‡c לטוב הרע הפיכת ¿ƒ¿«¿»
לאור k„הזוהר Ó‡Ók12¯והחושך ¿«¬««

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ

,ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ כאשר ¿¿»¿ƒ
מתעלה  ונכנעת, נכפית הסטראֿאחרא

בכל  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

'‡lzÒ˜'העולמות, Le¯ÈÙc¿≈∆¿«≈
‡e‰ (Ô‡k) של במובן סילוק לא »

להיפך  אלא האור והעדר «¿ÔÈÚƒהעלם
ÈeÏb ÏL אלוקי אור והמשכת ∆ƒ

ÈeÏb‰Lמלמעלה  ‡l‡ ,‰hÓÏ¿«»∆»∆«ƒ
˙e˜lzÒ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰13 ¿∆∆ƒ¿«¿

ורוממות, e‰leÎaהבדלה ‡e‰Â¿¿¿
,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ באור מדובר כי »¿ƒ¿»∆

כאמור  'מקיף', בדרך המאיר ה'סובב'

Ê‰לעיל, ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ המשכת של ¿≈»∆ƒ¿»∆
למטה  השכינה והשראת ה'סובב' אור

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»¬»
ÔÎÏ ,‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»»≈

ÔkLn‰ ‰È‰בנוי,ÌÈhL ÈˆÚÓ »»«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ
Lקדושה של מקום מהם לבנות כדי שטים' 'עצי לקיחת של זה Bn¯‰עניין ∆∆

,‡ËÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰Ê ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰ ÏÚ«¬ƒ««¿ƒ¿«∆∆ƒ¿««≈¿
¯Ó‡Ók14 ז"ל ÒÎחכמינו ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ ¿«¬«≈»»≈¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eËL Áe¯ Ba החטאים ‰ÈÎM‰עלֿידי ˙‡ e˜ÏÒ «¿∆«¿≈∆ƒ¿∆«¿ƒ»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ,המדרש מדברי לעיל BÈ‰Ï˙כמובא ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ƒ¿«»¿«¿»¿»≈¿ƒ»ƒ¿
‰„B·Ú‰,בעולם השכינה והשראת גילוי את הגורמת ÔÙB‡aהרוחנית »¬»¿∆

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Le„˜c ˙eËL ÏL∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«»¬»∆¿«¿»ƒ««
dÈ˙eËL dÈÏ È‰‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙Ú„Â15, בג (הובא מסופר מרא »««¿«¿≈∆«¬≈≈¿≈

שהאמורא  תש"י) לגני" "באתי במאמר

מרקד  היה יצחק רב בר שמואל רב

ר' אמר ענפים. שלושה עם הכלה לפני

נאה  לא (כי הזקן אותנו מבייש זירא:

הכלה). לפני כך ירקוד כמוהו שחכם

יצחק, רב בר שמואל רב מת כאשר

לבין  בינו אש של עמוד [חצץ] הפסיק

עמוד  הפסיק שלא ולמדנו העולם; כל

בדור. לשניים או לאחד אלא אש של

שלו  הענף לו הועיל זירא: ר' אמר

ויש  לזקן, שטותו אומרים: ויש לזקן,

דברי  ואת לזקן. שיטתו אומרים:

לפרש  יש לו הועילה שהשטות הגמרא

למעלה  ה' עבודת של שה'שטות'

מועילה  ודעת ‡˙מטעם CBÙ‰Ï«¬∆
,'‰Ê ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰«¿ƒ¿«∆
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BNÚÏÂ¿«¬ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza16. ««¿ƒ
˙Le„˜ „B·k CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿¿«
ÏÚa ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓƒ¿»ƒ«¿««

‡ÏeÏÈ‰‰ הוא הסתלקותו שיום «ƒ»
שבט, לגני Ó‡na17¯ביו"ד 'באתי ««¬»

בשנת  זה ליום לפרסום שמסר תש"י

ההסתלקות:

ÔkLn‰ ÈˆÚM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆¬≈«ƒ¿»
BÓÎe ,ÌÈL¯˜ ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿

·e˙kL11˙‡ ˙ÈNÚÂ ∆»¿»ƒ»∆
ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) ÌÈ„ÓBÚ של ¿ƒ«»¿
הנזכר  במאמר הריי"צ eÈ‰Â,הרבי .(¿«¿

BLÈ ÌÈhL ÈˆÚ ¯‡Bz‰L∆««¬≈ƒƒ∆¿
Ì‰a המשכן נבנה שמהם Ìbבעצים »∆«

,ÔkLnÏ ÌÈÎiL eNÚpL Ì„B˜∆∆«¬«»ƒ«ƒ¿»
ÌÈhL ÈˆÚ Á˜ÈÏ eÎ¯ˆe‰ ÔkLn‰ ˙iNÚ ÏÈ·L·e בהם ולחולל ƒ¿ƒ¬ƒ««ƒ¿»¿¿ƒ«¬≈ƒƒ

Ó‡na¯שינוי ¯e‡a‰ ÔÎB˙Â .ÌÈL¯˜ Ì‰Ó ˙BNÚÏÂ השינוי על ¿«¬≈∆¿»ƒ¿∆«≈««¬»
ל'קרשים' שטים' ÔÙB‡Ïמ'עצי Ìb CiL 'L¯˜' ÌM‰L ,‡e‰∆«≈∆∆«»«¿∆

,Ï"p‰ ‰„B·Ú‰ שלמטה 'שטות' רצוייה, הבלתי ה'שטות' הפיכת של »¬»««
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dlkח izeg` ipbl iz`a

ּדאתּכפיא  העבֹודה ׁשעלֿידי הּנ"ל, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהעבֹודה

הּׁשטּות  את מהּפכים לאתהּפכא, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשּמביאה

(ּכדלקּמן). קדּוׁשה ׁשל לענין זה' ְְְְְְִִִֶֶַַָָָּד'לע ּומת

ÌÈc˜‰·e הּלׁשֹון (ׁשהרי הּׁשם ּבענין הּבאּור ¿«¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשעלֿידֹו הּדבר) ׁשם הּוא ֵֶֶֶַַָָָ'קרׁש'

ידּוע  ּדהּנה, וקּיּומֹו. חּיּותֹו הּדבר, התהּוּות ְְְִִִִֵַַַַָָָהיא

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּפסּוק א ּפרּוׁש הוי'18על לעֹולם ְֲֵֵַַַַָָָָ

רקיע  יהי ׁשאמרּת ּדבר "ּכי ּבּׁשמים, נּצב ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָּדבר

נּצבֹות  הן אּלּו ואֹותּיֹות  ּתבֹות וגֹו', הּמים ְְְִִִֵֵֵַָָּבתֹו

ּומלּוּבׁשֹות  הּׁשמים רקיע ּבתֹו לעֹולם ְְְְְְִִַַַָָָועֹומדֹות

היּו אּלּו ּכי להחיֹותם, לעֹולם הרקיעים ּכל ְְְְֲִִִִַָָָָָּבתֹו

ּכל  היּו חסֿוׁשלֹום, ּכרגע מסּתּלקֹות ְְְְִִֶַַַָָָָהאֹותּיֹות

רקיע  יהי מאמר קֹודם ּכמֹו ואפס אין ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשמים

העֹולמֹות, ׁשּבכל הּברּואים ּבכל וכן מּמׁש. ְְְְִֵֶַַָָָָָכּו'

מּמׁש, ּדֹומם ּובחינת הּגׁשמית הּלזֹו ארץ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָואפילּו

חסֿוׁשלֹום  ּכרגע מּמּנה מסּתּלקֹות היּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּלּו

הארץ  נבראת ׁשּבהן מאמרֹות מעׂשרה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאֹותּיֹות

ואפס  לאין חֹוזרת היתה ּבראׁשית, ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׁשׁשת

וזהּו מּמׁש. ּבראׁשית ימי ׁשׁשת לפני ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּמׁש

האריז"ל  (ׁשּזהּו19ׁשּכתב מּמׁש ּבדֹומם ׁשּגם ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מדּבר, הּסּוגים: מארּבעת ּתחּתֹון הּיֹותר ְְְִֵֵֵַַַַַַַַהּסּוג

יׁש ּומים, ועפר אבנים ּכמֹו ודֹומם) צֹומח ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָחי,

ּבחינת  ּדהינּו רּוחנית, וחּיּות נפׁש ְְְְְִִִֶֶַַַַָּבחינת

מאמרֹות  מעׂשרה הּדּבּור אֹותּיֹות ְְֲֲִִִֵַַַָָָהתלּבׁשּות

מאין  יׁש להיֹות הּדֹומם את ּומהוֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַַַהמחּיֹות

ׁשּלא  ואף ּבראׁשית. ימי ׁשׁשת ׁשּלפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹואפס

ׁשּבּתֹורה, מאמרֹות ּבעׂשרה אבן ׁשם ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּוזּכר

עלֿיד  לאבן חּיּות נמׁש צרּופים אףֿעלּֿפיֿכן י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

האבן  ׁשאין לפי [והינּו כּו', אֹותּיֹות" ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָוחלּופי

עצמם  מאמרֹות מהעׂשרה חּיּות לקּבל ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָיכֹולה

החּיּות  ׁשּיֹורדת עלֿידי ּכיֿאם ׁשהם, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַּכמֹו
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[בתחלתו].א] והאמונה היחוד שער [תניא]

פט.18) קיט, ג.19)תהלים דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ודעת מטעם שלמעלה 'שטות' קדושה, של ל'שטות' ודעת, ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמטעם

‰‡È·nL ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰'ה עבודת של יותר נעלה בשלב »¬»¿ƒ¿«¿»∆¿ƒ»
ÏL ÔÈÚÏ '‰Ê ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó ,‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»∆

.(Ôn˜Ï„k) ‰Le„¿̃»¿ƒ¿«»
ÌM‰ ÔÈÚa ¯e‡a‰ ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿««≈

בעולם דבר כל נקרא ≈¬∆(È¯‰Lשבו
ÌL ‡e‰ 'L¯˜' ÔBLl‰«»∆∆≈

B„ÈŒÏÚL (¯·c‰ השם באמצעות «»»∆«»
המסוים  בדבר ומתלבש ויורד בא

ולכן  אלוקי, אור זה בשם הנקרא

השם ‰˙‰ee˙באמצעות ‡È‰ƒƒ¿«
,BÓei˜Â B˙eiÁ ,¯·c‰ כפי «»»«¿ƒ

אדמו"ר  דברי עלֿפי ומפרט שממשיך

שבספר  והאמונה' היחוד ב'שער הזקן

התניא.

ŒÏÚa‰ Le¯t Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«≈«««
·BËŒÌL א˜eÒt ÏÚ18ÌÏBÚÏ ≈«»¿»

Èk" ,ÌÈÓMa ·v E¯·c 'ÈÂ‰¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒƒ
E¯·c ֿ הקדוש של שלך, הדיבור ¿»¿

¯˜ÚÈברוךֿהוא È‰È z¯Ó‡L∆»«¿»¿ƒ»ƒ«
˙B·z ,'B‚Â ÌÈn‰ CB˙a מילים ¿«»ƒ¿≈

el‡ ˙Bi˙B‡Â"רקיע ‰Ô"יהי ¿ƒ≈≈
CB˙a ÌÏBÚÏ ˙B„ÓBÚÂ ˙B·vƒ»¿¿¿»¿
˙BLaeÏÓe ÌÈÓM‰ ÚÈ˜¿̄ƒ««»«ƒ¿»
ÌÏBÚÏ ÌÈÚÈ˜¯‰ Ïk CB˙a¿»»¿ƒƒ¿»

‰eÈתמיד  el‡ Èk ,Ì˙BÈÁ‰Ï¿«¬»ƒƒ»
˙Bi˙B‡‰"רקיע "יהי המילים של »ƒ

האלוקית  החיות באה ועלֿידן שבהן

הרקיע  את ומקיימת מחייה שמהווה,

Ú‚¯k ˙B˜lzÒÓ קצר לרגע אפילו ƒ¿«¿¿∆«
ÌÈÓM‰ Ïk eÈ‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»»»«»«ƒ
להיות  והופכים להתקיים מפסיקים

¯Ó‡Ó Ì„B˜ BÓk ÒÙ‡Â ÔÈ‡«ƒ»∆∆¿∆«¬«
LnÓ 'eÎ ÚÈ˜¯ È‰È כשם בדיוק ¿ƒ»ƒ««»

לפני  קיימים היו לא שהרקיעים

באותה ÔÎÂשנבראו. אמורים הדברים ¿≈
ÏÎaLמידה  ÌÈ‡e¯a‰ ÏÎa¿»«¿ƒ∆¿»

BÊl‰ ı¯‡ eÏÈÙ‡Â ,˙BÓÏBÚ‰»»«¬ƒ∆∆«≈
,LnÓ ÌÓBc ˙ÈÁ·e ˙ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ«≈«»
שיש  בגלוי וניכר נראה לא שלכאורה

שבדומם  החיות כי אלוקית חיות בהם

מכלֿמקום האריז"ל), מדברי להלן (כמובא ביותר מועטת חיות el‡ƒהיא
‰¯NÚÓ ˙Bi˙B‡‰ ÌBÏLÂŒÒÁ Ú‚¯k ‰pnÓ ˙B˜lzÒÓ eÈ‰»ƒ¿«¿ƒ∆»¿∆««¿»»ƒ≈¬»»

˙B¯Ó‡Ó('וכו רקיע" "יהי אור", ("יהי הבריאה ·¯‡˙של Ô‰aL «¬»∆»∆ƒ¿≈
ı¯‡‰הגשמיתÒÙ‡Â ÔÈ‡Ï ˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa »»∆¿≈∆¿≈¿≈ƒ»¿»∆∆¿«ƒ»∆∆

ÈÓÈ ˙LL ÈÙÏ BÓk LnÓ«»¿ƒ¿≈≈∆¿≈
·˙kL e‰ÊÂ .LnÓ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«»¿∆∆»«

Ï"ÊÈ¯‡‰19ÌÓB„a ÌbL »¬ƒ«∆«¿≈
¯˙Bi‰ ‚eq‰ e‰fL) LnÓ«»∆∆««≈
:ÌÈ‚eq‰ ˙Úa¯‡Ó ÔBzÁz«¿≈«¿«««ƒ
(ÌÓB„Â ÁÓBˆ ,ÈÁ ,¯a„Ó¿«≈«≈«¿≈

ÌÈÓe ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡ BÓk שהם ¿¬»ƒ¿»»«ƒ
חיות, בהם נראית שלא ≈LÈנבראים

,˙ÈÁe¯ ˙eiÁÂ LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿«»ƒ
˙eLaÏ˙‰ ˙ÈÁa eÈ‰c¿«¿¿ƒ«ƒ¿«¿
‰¯NÚÓ ¯eac‰ ˙Bi˙B‡ƒ«ƒ≈¬»»
˙‡ ˙BÂ‰Óe ˙BiÁÓ‰ ˙B¯Ó‡Ó«¬»«¿«¿«∆
ÒÙ‡Â ÔÈ‡Ó LÈ ˙BÈ‰Ï ÌÓBc‰«≈ƒ¿≈≈«ƒ»∆∆
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LL ÈÙlL∆ƒ¿≈≈∆¿≈¿≈ƒ
לגבי  גם נכון לעיל האמור ולכן

ממנו  תסתלק החיות ואם הדומם,

להתקיים. יחדל הוא לרגע, אפילו

Ô·‡ ÌL ¯kÊe‰ ‡lL Û‡Â¿«∆…¿«≈∆∆
,‰¯BzaL ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»∆«»
באיזה  מובן לא לכאורה כן ואם

שעל  והחיות ה'נפש' מלובשת 'אותיות'

לאבן, חיות נמשכת »»‡ŒÏÚŒÛידה
ŒÏÚ Ô·‡Ï ˙eiÁ CLÓ ÔÎŒÈtƒ≈ƒ¿»«»∆∆«
"˙Bi˙B‡ ÈÙeÏÁÂ ÌÈÙe¯ˆ È„È¿≈≈ƒ¿ƒ≈ƒ
נזכרו  שכן והאותיות המילים של

את  משנים כאשר מאמרות, בעשרה

מילים  מהם ומרכיבים האותיות סדר

זו  אותיות החלפת ידי על או נוספות

(המבוארים  מסוימים באופנים בזו

וחסידות) ÈÙÏבקבלה eÈ‰Â] ,'eÎ¿«¿¿ƒ
Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ Ô·‡‰ ÔÈ‡L∆≈»∆∆¿»¿«≈
˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ‰Ó ˙eiÁ«≈»¬»»«¬»

,Ì‰L BÓk ÌÓˆÚ שבאה חיות כי «¿»¿∆≈
כזו  מאד, רבה במידה היא כזה באופן

לקבל  יכולה האבן של המציאות שאין

BiL¯„˙ולהכיל, È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈∆∆∆
È„ÈŒÏÚ ˙ÏLÏzLÓe ˙eiÁ‰««ƒ¿«¿∆∆«¿≈
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ט f"hyz'd ,hay c"ei

האֹותּיֹות] ּותמּור ֹות חלּופים עלֿידי  ְְְְִִִִֵֶֶַַָּומׁשּתלׁשלת

חּיּותֹו והּוא אבן, ׁשם צרּוף מהן ׁשּנמׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ"עד

הּׁשמֹות  ׁשּבעֹולם, הּנבראים ּבכל וכן האבן. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשם  (ׁשאינם הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבהם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנקראים

הּדּבּור  אֹותּיֹות הן הן ּבלבד), ְְִִִִֵֵֵֶַַהסּכמי

ׁשיׁש ׁשּבּתֹורה... מאמרֹות מעׂשרה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמׁשּתלׁשלֹות

מאין  יׁש הּנבראים את לברֹוא וחּיּות ּכח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבהן

לעֹולם". ְְֲַָָּולהחיֹותם

e‰ÊÂ הּמּגיד הרב ּׁשּכתב מה על ב ּגם ּבארּוכה ¿∆ֲִֶַַַַַַַַָָָ

נפׁש20ּפסּוק  האדם לֹו יקרא אׁשר וכל ְְֲִֶֶֶָָָָָֹ

ּב'ּמדרׁש' ּדאיתא ׁשמֹו, הּוא ׁשּכאׁשר 21חּיה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

ּתהיה  מה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאלּו ְְֲִִֶַַַַָָָָהּמלאכים

חכמתֹו ׁשּתהא להם ואמר הראׁשֹון, אדם ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמעלת

לפני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא העביר מּׁשּלכם, ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָמרּוּבה

מה  להם: אמר ועֹוף, חּיה ּבהמה ּכל ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּמלאכים

העבירן  אדם, ׁשּברא ּכיון ידעּו. ולא ְְְֱִֵֶֶָָָָָָָָֹּׁשמֹותם,

לזה  אמר: אּלּו. ׁשל ּׁשמֹותם מה לֹו: ואמר ְְְְֵֶֶַַַָָָָָלפניו

הּמּגיד, הרב והקׁשה כּו'. ׁשֹור לקרֹותֹו ְְְִִִֶַַַָָָנאה

היא  ּגדֹולה חכמה מה וכי מּובן, אינֹו ְְְְְִִִֵַָָָָָּדלכאֹורה

מה  להבין, צרי ועֹוד ׁשמֹות. להם ְְְִִִֵֶַָָָלקרֹוא

ׁשּקרא  הּׁשם לּמה וכּו', לקרֹוא נאה לזה ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשאמר:

הּוא, הענין א לֹו. נאה ׁשמֹו ואחד, אחד ְְְְִֶֶֶַָָָָָָלכל

מׁשבעים  ולׁשֹון לׁשֹון ׁשּבכל אףֿעלּֿפי ְְְִִִִִֶַַָָָּכי

ּבׁשמֹו, ּדבר לכל ׁשם קריאת ּגםּֿכן יׁש ְְְְִִֵֵֵַַָָָלׁשֹונֹות,

ׁשם  רק ההּוא, לּדבר העצם ׁשם אינֹו זה ּכל ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעם

לחברֹו, ּדבר ּבין להּכיר ּכדי ּבעלמא ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָהּדבר

ׁשם  האמּתי, ׁשמֹו הּוא ּכ ׁשמֹו, ּׁשּנקרא מה ּכל הּקדׁש, ּבל ׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשרׁשֹו ׁשם על ּכ ׁשמֹו נקרא הּתחּתֹון, 'ׁשֹור' עלּֿדרֿמׁשל מּׁשרׁשֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהעצם

ג' ׁשהם הראׁשֹון למעלה אדם ולכן עלּֿדרֿזה. ּכּולם וכן שו"ר, אֹותּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

יכֹול  היה ומין, מין ּכל ׁשל הּׁשרׁש וידע והּׂשיג יתרה, חכמה ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹׁשהיה
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קה"ת)].ב] (הוצאת סרמ"ד לקו"א קה"ת). (הוצאת ואילך סע"ב [ד, בראשית ס"פ תורה אור
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דומם  לאבן שמתאימה כזו מועטת ˆ¯Ûeלחיות Ô‰Ó CLÓpL „Ú" [«∆ƒ¿»≈∆≈
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המילים  כמו אדם, בני ביניהם והחליטו

בלשון  מילה כל אלא אחרות, בשפות

הנבראים  שמות נקראים שבה הקודש
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?BÏ ‰‡ BÓL ,„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¿»∆
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הדברים  של ולמהות לעצם שייכים לא

הללו  והשמות אלו, בשמות הנקראים
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B¯·ÁÏ ¯·c ÔÈa ¯Èk‰Ï בתור רק ¿«ƒ≈»»«¬≈

שונים, דברים בין והבחנה היכר סימן

,L„w‰ ÔBLÏa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿«…∆
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,BL¯MÓ מעצם ונובע שקשור שם ƒ»¿
האלוקית  החיות של והשורש המהות

אותו ומקיימת ∆∆»ŒC¯cŒÏÚשמחייה
ÔBzÁz‰ '¯BL' ÏLÓ השור »»««¿
התחתון, הזה בעולם «¿ƒ˜¯‡הגשמי

BL¯L ÌL ÏÚ Ck BÓL¿»«≈»¿
˙Bi˙B‡ '‚ Ì‰L ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆≈ƒ

ÌÏek ÔÎÂ ,¯"Â˘ שאר כל ¿≈»
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קשור  הקודש בלשון נקראים בו השם

שלהם. ובשורש שלהם ≈«¿ÔÎÏÂבמהות
Ba ‰È‰L ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ∆»»
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נאה  לזה אמר: ולזה האמּתי. ּבּׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלקרֹותם

,ּכ ׁשמֹו קֹורא ּׁשאני מה ּכלֹומר, וכּו', ְְְְֲִִֵֶַַָלקרֹותֹו

רק  להּכירֹו, ּבכדי מּוׁשאל וׁשם ּדבר ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָאינֹו

ולכן  וּדאי, ׁשרׁשֹו ׁשם הּוא ּכי ,ּכ לקרֹותֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָנאה

ּבנֹוגע  לבאר הּמּגיד הרב ּוממׁשי לֹו. נאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשמֹו

הראׁשֹונים  ּבׁשלמא ּדלכאֹורה, אדם, ּבני ְְְְְִִִִִֵָָָָָָלׁשמֹות

(ּכדאיתא  המאֹורע ׁשם על ּבניהם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּקראּו

הּבן,22ּב'ּמדרׁש' נׁשמת ׁשרׁש יֹודעים היּו ,( ְְְִִִֵֶַַַָָֹ

הּבן  עם ׁשּיארע המאֹורע ׁשּידעּו ּדכיון ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

זה, מאֹורע  ׁשם על ּוקראּוהּו זמן, לאחר ְְְְִֵֶַַַַַָָהּיּלֹוד

ּבׁשרׁשֹו נעׂשה מה ׁשּידעּו ראיה ּגּופא מּזה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָהרי

עם  ׁשּיארע ּו המאֹורעֹות ּתלּויים ׁשּבזה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָּומקֹורֹו,

ׁשאנּו עכׁשו אבל הּזמן. ּבמׁש ּבּגּוף ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָהּנׁשמה

(ּכדאיתא  אבֹותינּו ׁשם על ּבנינּו ְְֲִִִֵֵֵַָָקֹוראים

הּׁשרׁש יֹודעים אנּו אין והרי ׁשם), ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּב'ּמדרׁש'

האריז"ל  לנּו ּגלה ּומּכלֿמקֹום כּו', 23ּומקֹור ֲִִִַָָָָָָ

האב  רצֹון אֹו מקרה ּדר אינם הּׁשמֹות אּלּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּגם

הּוא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא ,ּכ לקרֹותֹו ְִֵֶַָָָָָואם

ואּמֹו אביו ּבלב ודעת חכמה ׂשכל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹותן

הּבן. ׁשל נׁשמתֹו מׁשרׁש ׁשהּוא ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹלקרֹותֹו

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשּכתבּו מה ּכן ּגם ׁשּזהּו 24ּומסּים, ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָ

רּבי  ׁשל ּדבתֹורתֹו ּבׁשמא, ּדיק הוה מאיר ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָשרּבי

אּלא  ּבעי"ן, (לא אֹור" "ּכתנֹות ּכתּוב ְְִִֵֶַָָָֹמאיר

ׁשל 25ּבאל"ף) ענין היה לא ׁשאצלֹו לפי , ְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹ

זרק" ּד"קליּפתֹו ּכלל, מאיר 26'קליּפה' ׁשהיה , ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

הּכ ולכן ׁשהיא, ּכמֹו האמת את אצלֹו מהּׁשם יר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

לידע  יכֹול היה ּובמילא ׁשּבּגּוף, הּנׁשמה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשרׁש

ּבּגּוף. הּנׁשמה עם ׁשּיארעּו המאֹורעֹות ְְְִֶֶֶֶַַַָָָאת

‰p‰Â ׁשם ּכל אּלא הסּכמּיים, ׁשמֹות אינם הּקדׁש ׁשּבלׁשֹון ׁשהּׁשמֹות ּכיון ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּדבר, ׁשל חּיּותֹו ּגם והּוא זה, ּבׁשם הּנקרא הּדבר ׁשל ׁשרׁשֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא

וׁשּוב  אחת ּפעם הּׁשם עלֿידי ׁשּנברא ּבאֹופן ולא ליׁש, מאין נברא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשעלֿידֹו
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ז.22) פל"ז, ספ"ד.23)ב"ר א שער המלך עמק בסופו. מארז"ל שער כג. הקדמה הגלגולים ב.24)שער פג, ב"ר 25)יומא

יב. ב.26)פ"כ, טו, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏÂ .ÈzÓ‡‰ ÌMa ולכן,'eÎÂ B˙B¯˜Ï ‰‡ ‰ÊÏ :¯Ó‡ «≈»¬ƒƒ¿»∆»«¿∆»∆ƒ¿¿

ÌLÂ ¯·c ÌL BÈ‡ ,Ck BÓL ‡¯B˜ È‡M ‰Ó ,¯ÓBÏk¿««∆¬ƒ≈¿»≈≈»»¿≈
Ï‡LeÓהמהות לעצם נוגע שלא אחר ‡‰מעניין ˜¯ ,B¯Èk‰Ï È„Îa ¿»ƒ¿≈¿«ƒ«»∆

,Ck B˙B¯˜Ï שלו המהות את הולם שאכן שם זהו ÌLאלא ‡e‰ Èk ƒ¿»ƒ≈
‰‡ BÓL ÔÎÏÂ ,È‡cÂ BL¯L»¿««¿»≈¿»∆

.BÏ
¯‡·Ï „Èbn‰ ·¯‰ CÈLÓÓe«¿ƒ»«««ƒ¿»≈
,Ì„‡ Èa ˙BÓLÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿¿≈»»

‡ÓÏLa ,‰¯B‡ÎÏc מילא ¿ƒ¿»ƒ¿»»
כלומר ‰¯‡ÌÈBLהאנשים  , »ƒƒ

מובן הדבר Ì‰Èaלגביהם e‡¯wL∆»¿¿≈∆
‡˙È‡„k) Ú¯B‡Ó‰ ÌL ÏÚ«≈«¿»ƒ¿ƒ»

‰L¯„n'a22eÈ'כמובא ,( «ƒ¿»»
,Ôa‰ ˙ÓL L¯L ÌÈÚ„BÈ¿ƒ…∆ƒ¿««≈
Ú¯B‡Ó‰ eÚ„iL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆»¿«¿»
¯Á‡Ï „Bli‰ Ôa‰ ÌÚ Ú¯‡iL∆∆¡«ƒ«≈«ƒ¿««

ÔÓÊ,בעתידÌL ÏÚ e‰e‡¯˜e ¿«¿»«≈
‡Ùeb ‰fÓ È¯‰ ,‰Ê Ú¯B‡Ó¿»∆¬≈ƒ∆»

NÚ‰עצמו  ‰Ó eÚ„iL ‰È‡¿̄»»∆»¿««¬∆
‰ÊaL ,B¯B˜Óe BL¯La¿»¿¿∆»∆
eÚ¯‡iL ˙BÚ¯B‡Ó‰ ÌÈÈeÏz¿ƒ«¿»∆∆∆¿
CLÓa Ûeba ‰ÓLp‰ ÌÚƒ«¿»»«¿∆∆

ÔÓf‰ השורש של וההכרה והידיעה «¿«
את  לדעת אפשרות להם שנתנה זו היא

שם  על שם לו ולקרוא הבן של עתידו

בעתיד, אתו שיהיו ומאורעות מעשים

e‡Lכשיגדל. ÂLÎÚ Ï·‡¬»«¿»∆»
ÌL ÏÚ eÈa ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»≈«≈
'L¯„n'a ‡˙È‡„k) eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ È¯‰Â ,(ÌL»«¬≈≈»¿ƒ

'eÎ ¯B˜Óe L¯M‰ לכאורה כן אם «…∆»
שמות  בין קשר שאין לומר מקום היה

שלהם, למהות «ŒÏkÓeƒהאנשים
Ï"ÊÈ¯‡‰ eÏ ‰Ïb ÌB˜Ó23 »ƒ»»»¬ƒ«

˙BÓM‰ el‡ ÌbL שקוראים ∆«≈«≈
לדע  בלי שורש לבנים את ולהכיר ת

‡Bנשמתם  ‰¯˜Ó C¯c ÌÈ‡≈»∆∆ƒ¿∆
,Ck B˙B¯˜Ï Ì‡Â ·‡‰ ÔBˆ¿̄»»»≈ƒ¿»
‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡l‡∆»«»»
·Ïa ˙Ú„Â ‰ÓÎÁ ÏÎN Ô˙Bp‰«≈≈∆»¿»»««¿≈
ÌLa B˙B¯˜Ï Bn‡Â ÂÈ·‡»ƒ¿ƒƒ¿¿≈
ÏL B˙ÓL L¯LÓ ‡e‰L∆ƒ…∆ƒ¿»∆

Ôa‰.שלהם למהות קשורים אכן אנשים שמות גם המגיד ÌiÒÓeולמעשה «≈¿«≈
Ï"Êממעזריטש  eÈ˙Ba¯ e·˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰fL ,24Èa¯˘ ∆∆«≈«∆»¿«≈∆«ƒ

‡ÓLa ˜Èc ‰Â‰ ¯È‡Ó,בשמות מדייק ¯Èaהיה ÏL B˙¯B˙·c ≈ƒ¬»«≈ƒ¿»ƒ¿»∆«ƒ
·e˙k ¯È‡Ó חטא לאחר וחוה לאדם הקדושֿברוךֿהוא שעשה הבגדים על ≈ƒ»

הדעת (Ï‡עץ "¯B‡ ˙B˙k"»¿…
Ô"ÈÚa עור ‡l‡כתנות , ¿«ƒ∆»

(Û"Ï‡a25BÏˆ‡L ÈÙÏ אצל , ¿»∆¿ƒ∆∆¿
מאיר  ÏLרבי ÔÈÚ ‰È‰ ‡Ï…»»ƒ¿»∆

,ÏÏk '‰tÈÏ˜' שנקראת כפי ¿ƒ»¿»
על  ומסתירה המעלימה הסטראֿאחרא

את  מכסה שקליפה כשם האלוקות

אותו, ומסתירה «B˙tÈÏ˜"cƒ¿ƒהפרי
"˜¯Ê26 שרבי ז"ל חכמינו (כדברי »«

אבוייה  בן אלישע מפי תורה למד מאיר

ונקרא  הישרה מהדרך שסר לאחר גם

זרק"), קליפתו אכל, "תוכו כי 'אחר'

BÏˆ‡ ¯È‡Ó ‰È‰L רבי אצל ∆»»≈ƒ∆¿
È‰L‡מאיר BÓk ˙Ó‡‰ ללא »¡∆¿∆ƒ

וכיסוי  ‰Èk¯'קליפה' ÔÎÏÂ ,¿»≈ƒƒ
ÌM‰Óהאדם L¯Lשל ˙‡ ≈«≈∆…∆

‰È‰ ‡ÏÈÓ·e ,ÛebaL ‰ÓLp‰«¿»»∆«¿≈»»»
˙BÚ¯B‡Ó‰ ˙‡ Ú„ÈÏ ÏBÎÈ»≈«∆«¿»
Ûeba ‰ÓLp‰ ÌÚ eÚ¯‡iL∆∆∆¿ƒ«¿»»«

בעתיד.

ÔBLÏaL ˙BÓM‰L ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆«≈∆ƒ¿
ÌÈiÓkÒ‰ ˙BÓL ÌÈ‡ L„w‰«…∆≈»≈∆¿≈ƒƒ

ה  לפי אדם,שנקבעו בני «∆‡l‡חלטת
BL¯L ‡e‰ ÌL Ïk האלוקי »≈»¿

ÌLaהרוחני  ‡¯˜p‰ ¯·c‰ ÏL∆«»»«ƒ¿»¿≈
ÏL B˙eiÁ Ìb ‡e‰Â ,‰Ê∆¿««∆
ÔÈ‡Ó ‡¯· B„ÈŒÏÚL ,¯·c‰«»»∆«»ƒ¿»≈«ƒ

,LÈÏ המהווה האלוקי שהכוח כאמור ¿≈
השם  של אלו ואותיות במילים מתלבש

È„ÈŒÏÚ ‡¯·pL ÔÙB‡a ‡ÏÂ¿…¿∆∆ƒ¿»«¿≈
BÈ‡ ·eLÂ ˙Á‡ ÌÚt ÌM‰«≈««««¿≈

ÌMÏ ˜e˜Ê קיים הוא ומעתה »«≈
כביכול, עצמו, ÌLבכוחות ‡l‡∆»≈
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יי f"hyz'd ,hay c"ei

ּבכל  אֹותֹו מהּוה זה ׁשם אּלא לּׁשם, זקּוק ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו

הּזקן  רּבנּו ׁשּמארי ּכפי רגע, ּובכל ּבבאּור ג עת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ה' מעׂשה ׁשּמדּמין הּכֹופרים טעּות על ְְְֲִִֵֶַַַַַָָהּתׁשּובה

ותחּבּולֹותיו, אנֹוׁש למעׂשה וארץ, ׁשמים ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָעֹוׂשה

עׂשּית  ׁשּלאחרי ּכלי, ׁשעֹוׂשה אּומן ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

לפי  והינּו, האּומן, לידי צרי הּכלי אין ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּכלי

רק  מּיׁש, יׁש היא האּומן עלֿידי הּכלי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשעׂשּית

הּצּורה  את ׁשּמגּלה (הינּו, כּו' הּצּורה ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמׁשּנה

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבהעלם), ּתחּלה ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיתה

יהיה  הּבֹורא ׁשּכח צֹור יׁש מאין, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבבריאת

אין  להיֹות יחזֹור זאת ׁשּלּולי ּכיון ּתמיד, ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּנברא

ּבכל  ׁשּיארעּו המאֹורעֹות ׁשּכל מּובן הרי – ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָואפס

הּקדׁש ּבלׁשֹון הּׁשם עם הם ּגם קׁשּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָֹּדבר,

 ֿ אףֿעל רגע, ּובכל עת ּבכל הּדבר את ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמהּוה

ׁשּנּתן  לאחרי ׁשנים ּכּמה ארע זה ׁשּמאֹורע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפי

זה. לדבר ְֵֶַָָהּׁשם

‰fÓe הּׁשם ׁשּזהּו 'קרׁש', לּׁשם ּבנֹוגע ּגם מּובן ƒ∆ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבׁשעה  ׁשּטים לעצי ׁשּנּתן הּקדׁש ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּבלׁשֹון

ּבנין  יהיה ׁשּמהם אֹותם להכין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהתחילּו

הּקרׁשים  את ועׂשית ׁשּכתּוב: (ּכמֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָהּמׁשּכן

אֹותם, ּומקּים ּומחּיה המהוה והּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָלּמׁשּכן),

ׁשּצריכים  הענינים לכל ּגם ׁשּי זה ׁשם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּנה

(הפיכת  ׁשּטים' ה'עצי עלֿידי נפעלים ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָלהיֹות

לקדּוׁשה). זה' ּד'לעּומת ְְְִִֶַַָהּׁשטּות

ּבּמאמר,e‡·e¯ג) אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי  קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי  הענין, ≈ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ׁשל 'קרׁש'.ענינם ּתיבת מּורּכבת ׁשּמהם ש' ר' ק' האֹותּיֹות ג' ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ

האֹותּיֹות, לׁשמֹות ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן הּׁשמֹות, ּבענין לעיל המבאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּובהקדים

עם  קׁשּור זה וׁשם ׁשם, לּה יׁש הּקדׁש ּדלׁשֹון מהאֹותּיֹות אֹות ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהינּו,

ׁשּיׁש אֹות, ּכל ׁשל וצּיּור לּתמּונה ּבנֹוגע הּוא וכן האֹות. ׁשל וענינּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתֹוכנּה

הּזקן  רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי האֹות, ׁשל לתֹוכנּה וׁשּיכּות קׁשר ואֹות 27לּה אֹות ׁשּכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(מהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא) ּפרטי מיּוחד וכח חּיּות המׁשכת היא אֹותּיֹות, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹמכ"ב
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[פ"ב].ג] והאמונה היחוד שער [תניא]

בהגהה.27) פי"ב שעהיוה"א תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa B˙B‡ ‰e‰Ó ‰Ê,מחדשCÈ¯‡nL ÈÙk ∆¿«∆¿»≈¿»∆«¿ƒ∆«¬ƒ

Ô˜f‰ ea¯ גÌÈ¯ÙBk‰ ˙eÚË ÏÚ ‰·eLz‰ ¯e‡·a שאינם «≈«»≈¿≈«¿»«»«¿ƒ
אלו רגע, בכל ומתחדש נברא שהכל בכך סבורים ÔÈn„nLמאמינים ∆¿«ƒ

בין דמיון שיש NÚÓÏ‰בטעות ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ '‰ ‰NÚÓ«¬≈≈»«ƒ»»∆¿«¬≈
,ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â LB‡ הם ולכן ¡¿«¿»

בטעות מעשה e‰L‡חושבים ∆
הוא  ברוך הקדוש של ¿BÓkהבריאה

È¯Á‡lL ,ÈÏk ‰NBÚL ÔÓe‡»∆∆¿ƒ∆¿«¬≈
CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡ ÈÏk‰ ˙iNÚ¬ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ»ƒ

ÔÓe‡‰ È„ÈÏ גם להתקיים וממשיך ƒ≈»»
הכלי, את שעשה האומן בלעדי

ÈÏk‰ ˙iNÚL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬ƒ««¿ƒ
LiÓ LÈ ‡È‰ ÔÓe‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»»ƒ≈ƒ≈

קיימת, ממציאות שנוצרה ̄»˜מציאות
'eÎ ‰¯ev‰ ‰pLnL מצורה ∆¿«∆«»

אחרת לצורה l‚nL‰אחת ,eÈ‰)«¿∆¿«∆
da ‰˙È‰L ‰¯ev‰ ˙‡∆«»∆»¿»»

ÌÏÚ‰a ‰lÁz חידש שלא ונמצא ¿ƒ»¿∆¿≈
היתה  שכבר צורה גילה רק אלא דבר

È¯·a‡˙קיימת  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈ƒ¿ƒ«
ÔÈ‡Ó LÈ מאין מציאות יצירת ≈≈«ƒ

‰Ba¯‡והעדר, ÁkL C¯Bˆ LÈ≈∆∆…««≈
„ÈÓz ‡¯·pa ‰È‰È אותו ויחיה ƒ¿∆«ƒ¿»»ƒ

מחדש, רגע lLכל ÔÂÈk˙‡Ê ÈÏe ≈»∆≈…
Y ÒÙ‡Â ÔÈ‡ ˙BÈ‰Ï ¯BÊÁÈ«¬ƒ¿«ƒ»∆∆
˙BÚ¯B‡Ó‰ ÏkL Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆»«¿»
ÌÈ¯eL˜ ,¯·c ÏÎa eÚ¯‡iL∆∆∆¿¿»»»¿ƒ
ÔBLÏa ÌM‰ ÌÚ Ì‰ Ìb«≈ƒ«≈ƒ¿
¯·c‰ ˙‡ ‰e‰nL L„w‰«…∆∆¿«∆∆«»»
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ú‚¯ ÏÎ·e ˙Ú ÏÎa¿»≈¿»∆«««
‰nk Ú¯‡ ‰Ê Ú¯B‡nL Ètƒ∆¿»∆≈««»
ÌM‰ ÔzpL È¯Á‡Ï ÌÈL»ƒ¿«¬≈∆ƒ««≈

‰Ê ¯·„Ï יקראו אשר ששמו כיוון ¿»»∆
החיות  שורש הוא הקודש בלשון לו

הראשון  ברגע הן תמיד שלו והקיום

קיומו  זמן משך כל והן שנברא

בעתיד.

ÌMÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿≈««≈
ÔBLÏa ÌM‰ e‰fL ,'L¯˜'∆∆∆∆«≈ƒ¿
ÌÈhL ÈˆÚÏ ÔzpL L„w‰«…∆∆ƒ««¬≈ƒƒ
ÔÈÎ‰Ï eÏÈÁ˙‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

·e˙kL BÓk) ÔkLn‰ ÔÈa ‰È‰È Ì‰nL Ì˙B‡ מלאכת על בציווי »∆≈∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»¿∆»
e‰Â‡המשכן: ,(ÔkLnÏ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ עלֿידי זה, שם ¿»ƒ»∆«¿»ƒ«ƒ¿»¿

בו, המלובשת האלוקית ‡Ì˙Bהחיות Ìi˜Óe ‰iÁÓe ‰Â‰Ó‰ את «¿«∆¿«∆¿«≈»
הללו, ÌÈÎÈ¯vLהעצים ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ Ìb CiL ‰Ê ÌL ‰p‰ƒ≈≈∆«»«¿»»ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ

ÈˆÚ'‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÏÚÙ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ«¿≈»¬≈
˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰) 'ÌÈhLƒƒ¬ƒ««¿

(‰Le„˜Ï '‰Ê ˙ÓeÚÏ'c ובשם ƒ¿«∆ƒ¿»
של  ומהותם עניינם כל מרומז 'קרש' זה

שיטים'. ה'עצי

¯‡·nL ÈÙk ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜ „B·k¿¿«ƒ¿»ƒ
ÏL ÌÈÚ ,¯Ó‡na ¯"BÓ„‡«¿««¬»ƒ¿»»∆
Ì‰nL '˘ '¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰ '‚»ƒ∆≈∆

'L¯˜' ˙·Èz ˙·k¯eÓ כפי ¿∆∆≈«∆∆
להלן. שיתבאר

ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÌÈ„˜‰·e¿«¿ƒ«¿…»¿≈¿ƒ¿«
˙BÓM‰ בלשון הנבראים כל של «≈

Ú‚Baהקודש, Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿≈«
,eÈ‰Â ,˙Bi˙B‡‰ ˙BÓLÏƒ¿»ƒ¿«¿
ÔBLÏc ˙Bi˙B‡‰Ó ˙B‡ ÏkL∆»≈»ƒƒ¿

ÌL dÏ LÈ L„w‰ בי"ת אל"ף «…∆≈»≈
הלאה, Ê‰וכן ÌLÂ כל של השם ¿≈∆

מהאותיות dÎBzאחת ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿»
‡e‰ ÔÎÂ .˙B‡‰ ÏL dÈÚÂ¿ƒ¿»»∆»¿≈

¯eiˆÂ ‰eÓzÏ Ú‚Ba הצורה ¿≈««¿»¿ƒ
iL ,˙B‡ Ïk ÏL¯L˜ dÏ L ∆»∆≈»∆∆

,˙B‡‰ ÏL dÎB˙Ï ˙eÎiLÂ¿«»¿¿»∆»
Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ÈÙk27 ¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈

˙Bi˙B‡ ·"ÎÓ ˙B‡Â ˙B‡ ÏkL∆»¿ƒƒ
בי"ת, eiÁ˙האל"ף ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»««

ÁÎÂ אלוקיÈË¯t „ÁeÈÓ מסויים ¿…«¿»¿»ƒ
BÈ‡L (‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó)≈«»»∆≈
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dlkיב izeg` ipbl iz`a

ּתמּונתן  ּגם לכן אחרת, ּבאֹות נמׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

ּפרטית  מיּוחדת ּבתמּונה היא אֹות ּכל - ְְְְִִִִֶֶָָָָּבכתב

כ"ק  ּוממׁשי כּו'. ההמׁשכה צּיּור על ְְִִַַַַַָָָהּמֹורה

ּבּמאמר  אדמֹו"ר ּבהקּדמת 17מו"ח ּדאיתא , ְְְְֲִַַַַַָָָ

ֿ 28הּזהר  קּודׁשא קּמי דאעלּו האֹותּיֹות ּבענין ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

אתון  ר' ק' ּדאֹות עלמא, ּבהּו למיברי ֿ הּוא ְְְְְְְִִֵַָָָּברי

להן  ׁשּיׁש הינּו אינּון, ּביׁשא סטרא על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּדאתחזיאּו

ׁש', אֹות וגם הּקדּוׁשה. ּדהיפ לענינים ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּיכּות

ּבּה ׁשּיבראּו היא ראּויה עצמּה ׁשּמּצד היֹות ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָעם

זאת, ועֹוד קּׁשֹוט', 'אֹות להיֹותּה העֹולם, ְְְִֶָָָֹאת

האבֹות  ׁשלׁשת על יסֹוד 29ׁשרֹומזת ׁשהם ְְֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם, ּבּזהר איתא הרי מּכלֿמקֹום ְֲִִֵַַַָָָָָֹהּקדּוׁשה,

ּבגין  ּבגּויהּו ׁשי"ן אֹות נטלי ר' ק' ְְְְִִִֵֶַַָָׁשהאֹותּיֹות

וזהּו ּד'ׁשקר', הּצרּוף נעׂשה ּומּזה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָלאתקימא,

ּדזּיּופא  ואתון הֹואיל  ׁשי"ן, לאֹות הּקּב"ה ְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשאמר

ּב למברי ּבעינא לא עמהֹון, למהוי ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָנטלין

ׁשם: ּבּזהר ׁשמסּים ּכפי מּזה, ויתרה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעלמא.

יסֹודא  יּטֹול ׁשיקרא, למימר ּדבעי מאן ְְְְִִִֵֵַָָָָָמּכאן,

ׁשקרא. לּה יֹוקים ּולבתר ּבקדמיתא, ְְְְְִִִֵֵַַָָָּדקׁשֹוט

לּׁשקר  מציאּות איזֹו ׁשּתהיה ׁשּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַוהינּו,

הא  היפ ׁשהּוא ׁשּום (ּדמאחר לֹו אין  מת, ְֱֵֵֵֶֶֶַַָ

עלֿידיֿזה  ּדוקא זה הרי ּכלל) ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָמציאּות

ק' האֹותּיֹות ּכמ ֹו ּדקׁשֹוט, מילתא ּבֹו ְְְְְִִִִֶָָָׁשּמערבים

ׁשי"ן  אֹות ׁשּנטלי ּביׁשא סיטרא על ּדאתחזיאּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָר'

האֹותּיֹות  ׁשׁשלׁשת וכיון לאתקימא. ּבגין ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבגּויהּו

מּבעי  (לא הּקדּוׁשה להיפ ׁשּיכֹות 'קרׁש' ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדתיבת

ׁשּבּה ש' האֹות אפילּו אּלא ר', ק' ֲִִֶֶָָָָהאֹותּיֹות

נמצא, לעיל), ּכּנזּכר ּביׁשא, סיטרא על ּדאתחזיאּו ר' ק' האֹותּיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָָָָמׁשּתּמׁשים

ּד'לעּומת  הּׁשטּות ּבהפיכת ׁשּטים' ּד'עצי העבֹודה לתֹוכן ׁשּי 'קרׁש' ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׁשם

לקדּוׁשה. ְִֶָזה'

ּביׁשא,e‡·e¯ד) סטרא על ּדאתחזיאּו אתון הם ור' ק' ׁשהאֹותּיֹות הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּדֹומֹות  לאֹותּיֹות ר' ק' אֹותּיֹות ּבין החלּוק ּבאּור עלֿידי ְִִִֵֵֵַַַָָיּובן
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˙eÓz Ìb ÔÎÏ ,˙¯Á‡ ˙B‡a CLÓ האותיות כ"ב של הצורה ƒ¿»¿«∆∆»≈«¿»»

˙ÈË¯t ˙„ÁeÈÓ ‰eÓ˙a ‡È‰ ˙B‡ Ïk - ·˙Îa מסוימת בצורה ƒ¿»»ƒƒ¿»¿∆∆¿»ƒ
‰¯Bn‰תוכני פנימי קשר לה יש כי ‰‰ÎLÓ‰הרומזת, ¯eiˆ ÏÚ «»«ƒ««¿»»

הרוחנית eÎ'.האלוקית
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î CÈLÓÓe«¿ƒ«¿

‡˙È‡c ,¯Ó‡na מובא ««¬»¿ƒ»
¯‰f‰ ˙Óc˜‰a28ÔÈÚa ¿«¿»««…«¿ƒ¿«

Èn˜ eÏÚ‡„ ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿»¿«≈
È¯·ÈÓÏ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

,‡ÓÏÚ e‰a(האותיות) שנכנסו ¿»¿»
את  בהן לברוא הקדושֿברוךֿהוא לפני

‡˙ÔÂהעולם '¯ '˜ ˙B‡c¿«¿»
‡LÈa ‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»ƒ»

,ÔeÈ‡ אותיות הן ור' ק' האותיות ƒ
הרע  הצד על LiLשנראו eÈ‰«¿∆≈

CÙÈ‰c ÌÈÈÚÏ ˙eÎiL Ô‰Ï»∆«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆
ÌÚ ,'L ˙B‡ Ì‚Â .‰Le„w‰«¿»¿«ƒ
‰Èe‡¯ dÓˆÚ „vnL ˙BÈ‰¡∆ƒ««¿»¿»
,ÌÏBÚ‰ ˙‡ da e‡¯·iL ‡È‰ƒ∆ƒ¿¿»∆»»

,'ËBM˜ ˙B‡' d˙BÈ‰Ï של אות ƒ¿»¿
ÊÓB¯L˙אמת, ,˙‡Ê „BÚÂ האות ¿…∆∆∆

קווים שלושה לה שיש »ÏÚש'
˙B·‡‰ ˙LÏL29„BÒÈ Ì‰L ¿…∆»»∆≈¿

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰Le„w‰ למרות «¿»ƒ»»
לקדושה  שייכת עצמה מצד ש' שהאות

,ÌL ¯‰fa ‡˙È‡ È¯‰¬≈ƒ»«…«»
‡ ÈÏË '¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰L˙B ∆»ƒ»¿≈

,‡ÓÈ˜˙‡Ï ÔÈ‚a e‰Èe‚a Ô"ÈLƒ¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»
כדי  בתוכן ש' האות את לקחו

אמת  של אות היא הש' (כי להתקיים

אמת) על מבוסס להיות צריך והקיום

‰fÓe לקחו ור' ק' שהאותיות מכך ƒ∆
ש' האות את ‰Ûe¯vלתוכן ‰NÚ«¬∆«≈

'¯˜L'c שמרכיבות האותיות צירוף ¿∆∆
'שקר', המילה Ó‡L¯את e‰ÊÂ¿∆∆»«

ÏÈ‡B‰ ,Ô"ÈL ˙B‡Ï ‰"aw‰«»»»ƒƒ
CÏ ÔÈÏË ‡ÙeiÊc ÔÂ˙‡Â¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ»
‡ÈÚa ‡Ï ,ÔB‰ÓÚ ÈÂ‰ÓÏ¿∆¿≈ƒ¿»¿ƒ»

‡ÓÏÚ Ca È¯·ÓÏ שאותיות כיוון ¿ƒ¿≈»»¿»
לסטרא  שקשורות ור' ק' (אותיות הזיוף

אינני  עמהן, להיות אותך לקחו אחרא)

עולם. בך לברוא fÓ‰,רוצה ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆
Ô‡kÓ :ÌL ¯‰fa ÌiÒÓL ÈÙk¿ƒ∆¿«≈«…«»ƒ»

למדים, ËBL˜cאנו ‡„BÒÈ ÏBhÈ ,‡¯˜ÈL ¯ÓÈÓÏ ÈÚ·c Ô‡Ó»¿»≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿
‡¯˜L dÏ ÌÈ˜BÈ ¯˙·Ïe ,‡˙ÈÓ„˜a ייטול שקר, לומר שרוצה מי ¿«¿≈»¿»«ƒ≈ƒ¿»

שקר. לו יעמיד ואחרֿכך בתחילה, אמת של È‰zL‰יסוד È„kL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆ƒ¿∆
˙e‡ÈˆÓ BÊÈ‡ ואחיזה,˙Ó‡‰ CÙÈ‰ ‡e‰L ¯Á‡Óc) ¯˜MÏ ≈¿ƒ«∆∆¿≈««∆≈∆»¡∆

BÏ ÔÈ‡עצמו e‡ÈˆÓ˙מצד ÌeL ≈¿ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ (ÏÏk¿»¬≈∆«¿»«¿≈

Ba ÌÈ·¯ÚnL ‰Ê בשקר‡˙ÏÈÓ ∆∆¿»¿ƒƒ¿»
,ËBL˜c,אמת של  BÓkדבר ƒ¿¿

ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c '¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿ƒ¿¬ƒ«
˙B‡ ÈÏËpL ‡LÈa ‡¯ËÈÒƒ¿»ƒ»∆»¿≈
‡ÓÈ˜˙‡Ï ÔÈ‚a e‰Èe‚a Ô"ÈLƒ¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»
שי"ן  אות שנטלו הרע הצד על שנראו

של  זה עניין להתקיים כדי בתוכם

מהם  לבנות כדי שטים' 'עצי לקיחת

להתקיים. כדי כם קדושה של מקום

˙Bi˙B‡‰ ˙LÏLL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿…∆»ƒ
CÙÈ‰Ï ˙BÎiL 'L¯˜' ˙·È˙c¿≈«∆∆«»¿≈∆

ÈÚaÓ ‡Ï) ‰Le„w‰ צריך אין «¿»…ƒ»≈
‡l‡לומר ,'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆»

daL '˘ ˙B‡‰ eÏÈÙ‡¬ƒ»∆»
'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰ ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»ƒ
,‡LÈa ‡¯ËÈÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»ƒ»

ÈÚÏ ¯kÊpk,Ï שייכות יש לה גם «ƒ¿»¿≈
הקדושה  היפך של Óˆ‡,לצד ,(ƒ¿»

'L¯˜' ÌM‰L בתורה נקראו בו ∆«≈∆∆
המשכן  נבנה מהם «»CiLהעצים

'ÌÈhL ÈˆÚ'c ‰„B·Ú‰ ÔÎB˙Ï¿∆»¬»«¬≈ƒƒ
˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰a«¬ƒ««¿ƒ¿«

‰Le„˜Ï '‰Ê.להלן שיתבאר כפי ∆ƒ¿»
ÔÈÚ‰ ¯e‡·e לעיל „) המובא ≈»ƒ¿»

‰Ìמהזוהר '¯Â '˜ ˙Bi˙B‡‰L∆»ƒ¿≈
‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c ÔÂ˙‡«¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»

‡LÈa שייכות אלו לאותיות ויש , ƒ»
אחרא, e‡a¯לסטרא È„ÈŒÏÚ Ô·eÈ»«¿≈≈

˜eÏÁ‰ ההבדל'˜ ˙Bi˙B‡ ÔÈa «ƒ≈ƒ
Ì‰Ï ˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡Ï '¯»ƒ«»∆
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יג f"hyz'd ,hay c"ei

ממׁשי זה ועל ּדקדּוׁשה. ּבסטרא ׁשהם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלהם

לנגד  הן ר ' ק' הּנה ּבּמאמר: אדמֹו"ר  מו"ח ְְֲִֵֵֶֶַַַָכ"ק

ור' ּדד' לה'), וק' לד', מתּדּמה ר' (ׁשהרי ה' ְְְְְְֲִֵֶַָד'

(והינּו, ּבפירּוׁשן וכן ּבדמּותן לזּו זּו ּדֹומות ְְְְְְִִֵֵֵַָָהּנה

האֹותּיֹות  וצּיּור ּתמּונת ׁשהן לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּכמֹו

מֹורים  ּפרּוׁשן, - האֹותּיֹות ׁשמֹות והן ּדמּותן, -ְְְִִֵֵָָָ

ּדד' הּדמיֹון ּומבאר האֹותּיֹות). ׁשל מהּותן ְְְִִֵֶַַַָָָעל

ּדּלּות  מּלׁשֹון  הּוא ּדד' (ׁשמֹותן), ּבפרּוׁשן ְְְְְִֵַָָלר'

ודּלּות, ענּיּות מּלׁשֹון הּוא ר' אֹות וכן ְְְֲֲִִִֵַַוענּיּות,

ׁשּכתּוב  ּוכתיב 30ּוכמֹו ריׁשם, ּדּלים 31מחּתת ְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשּמביא  ׁשהּטעם לֹומר, ויׁש כּו'. ועֹוׁשר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַראׁש

הּוא, - ּדוקא אּלּו ּפסּוקים אדמֹו"ר מו"ח ְְְִֵַַָכ"ק

ּבפרּוׁש הּדמיֹון רק (לא מּובן ׁשּמהם ְְְִִֵֵֶֶַַָֹלפי

ׁשּביניהם. החלּוק ּגם אּלא) ור', ד' ְִִֵֵֶֶֶַַָָהאֹותּיֹות

לזּו, זּו ּדֹומֹות רק הן ׁשּבתמּונתן ּכׁשם ְְְְִִֵֵֵֶַָָּדהּנה,

ּגם  הּוא ּכן לזּו, זּו מּמׁש ׁשוֹות אינן ְֲֵֵַַָָָָאבל

הּוא  ר' ׁשּבאֹות הענּיּות ׁשענין והינּו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָּבפרּוׁשן,

ּוראיה  ד', ׁשּבאֹות הענּיּות מענין יֹותר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָלמּטה

הינּו, ריׁשם, ּדּלים מחּתת ּׁשּכתּוב מּמה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָלזה

ׁשּמּזה  ריׁשם, הּוא הּדּלים ׁשל והּמֹורא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּׁשברֹון

ׁשעני  הּדּלּות.מּוכח מענין למּטה הּוא הריׁשּות ן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשהניגּוד  ועֹוׁשר, ראׁש ּבפסּוק ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָועלּֿדרֿזה

ּד"די  מהענין יֹותר נעלה ׁשהּוא העֹוׁשר, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלענין

לֹו" יחסר אׁשר ּד"ראׁש",32מחסֹורֹו הענין הּוא , ְְְְֲִֵֶֶַַָָ

ּדּלּות. ּדּלי מּמּנּו, למּטה ׁשאין ענין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ּדֹומֹות  וד' ּדר' ׁשהגם ּבּמאמר, ְְְֲֲִֶַַַַָּוממׁשי

מּובדלֹות  הן הרי  מּכלֿמקֹום ּופרּוׁשן, ְְֲִִֵֵֵָָָָָָּבתמּונתן

ּבלבד  זֹו לא (הינּו, ּבתכלית מּזּו זּו ְְְְְִִִַַַָֹּומרּוחקֹות

ד' ּדאֹות מּזּו), זּו הפכּיֹות ׁשהן אּלא לגמרי, ּדֹומֹות ואינן ּביניהן חלּוק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש

ּביׁשא. סטרא על ּדאתחזיאּו מאתון היא ר' ואֹות ּבקדּוׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהיא

ענין ÔÈÚ‰Âה) הּוא זֹו ּדּלּות הּנה ּדּלּות, על מֹורה ד' ׁשאֹות ּדאף ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבטּול  ּבבחינת להיֹות הּקדּוׁשה ענין ּכל ּדזהּו והּׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָהּבטּול

ספירת  ענין הּוא ּבקדּוׁשה הּדּלּות ׁשענין ּבּמאמר מבאר זה, ּולהבין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָּבתכלית.
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ּכלּום  מּגרמּה לּה ּדלית ׁשהיא 33הּמלכּות, לפי , ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ׁשאזעירת  עד והּׁשפלּות, הּבטּול ְְְְְִִִִֶַַַַַַּבתכלית

את 34ּגרמּה ממעטת עצמּה ׁשהּמלכּות הינּו , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָ

והּׁשפלּות. הּבטּול ּבתכלית להיֹות ְְְְְְִִִִַַַַָעצמּה

ליּה ׁשּלית  הּדּבּור, ּכח הּוא האדם נפׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּובכחֹות

לּכחֹות  לבּוׁש והּוא מקּבל והּוא ּכלּום, ְְְְְְִֵֵַַַֹמּגרמיּה

ּומּדֹות. הּׂשכל הׁשּפעת ּוכמֹו מּמּנּו, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

¯e‡·e מּדת היא הּמלכּות ספירת ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

סדר  ּכל נתהּוה ּומּמּנה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָההתנּׂשאּות,

להיֹות  צריכה ּומּכלֿמקֹום ְְְְְִִִִַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

יׁש עלֿידיֿזה ודוקא והּבטּול, הּׁשפלּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָּבתכלית

ּכל  את ׁשּמקּבלת האחד, הענינים. שני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּבּה

הּנחל  "ּכל ענין ׁשּזהּו מּלמעלה, ים הענינים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

הּים" אל ּכל 35הֹולכים את מהּוה ׁשהיא והׁשני, . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמבאר  ּכפי יֹותר, ּובפרטּיּות ׁשּלמּטה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהענינים

ּבארּוּכה  האמצעי אדמֹו"ר ספירת ד כ"ק ּבענין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשני  ּבזה ׁשּיׁש ּכלּום, מּגרמּה לּה ׁשּלית ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמלכּות

מּצד  אֹור לּה ּדלית הראׁשֹון, ּפירּוׁש ְִִִֵֵֵַָָּפרּוׁשים.

מּמּנה, מּלמעלה ׁשּמקּבלת מה רק ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָעצמּה,

מה  ּכיֿאם עצמי, אֹור לּה ׁשאין הּלבנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבדּוגמת

ּדלית  הׁשני, ּופירּוׁש הּׁשמׁש. מן אֹור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּמקּבלת

מּלמּטה  ׁשּמקּבלת מה ּכיֿאם ּכלּום, מּגרמּה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָלּה

מּמלאכים  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָלמעלה,

ּבזה, והענין ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָּונׁשמֹות

הינּו לּזּולת, ּגּלּוי הּוא ענינּה הּמלכּות ְְְְִִִִַַַַַַָָּדספירת

ענין  ּכללּות והרי ּבריאה, מּמּנה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיתהוה

 ֿ ּברּו לאיןֿסֹוף  לגמרי ּבאיןֿערֹו הּוא ְְְְְֲִֵֵֵַַָָהּבריאה

נאמר  זה על הּנה ּכּסא,36הּוא, ּבחסד והּוכן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַ
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ואילך].ד] ב [קפד, 370 שמות חיים תורת

פ"ה.33) העקודים) (שער ו שער חיים עץ ב. ריח, ח"ב ב. רמט, א. קפא, ח"א זהר א.34)ראה כ, ז.35)זח"א א, קהלת

ובכ"מ. ואילך. לט ס"ע תרל"א והחרים המשך ה.36)וראה טז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Le„˜a ˙elc‰ ÔÈÚL באלוקות למעלה שהוא ÔÈÚכפי ‡e‰ ∆ƒ¿«««ƒ¿»ƒ¿«

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ33, משל כלום לה שאין ¿ƒ«««¿¿≈»ƒ«¿»¿
מהשמש, אורו את ומקבל משלו אור לו שאין הירח לגבי הזוהר (לשון עצמה

תוכן  לה שאין המלכות לספירת משל מהווה שהדבר וחסידות בקבלה ומבואר

ומעבירה  מקבלת והיא משלה ועניין

והמשכה  שמעליה,אור מהספירות

והמידות), המוחין È‰L‡עניין ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ
‰ÏeËaהמלכות ספירת ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ

˙¯ÈÚÊ‡L „Ú ,˙eÏÙM‰Â¿«ƒ¿«∆«¿ƒ«
dÓ¯b34,,עצמה את ‰eÈמקטינה «¿»«¿

˙‡ ˙ËÚÓÓ dÓˆÚ ˙eÎÏn‰L∆««¿«¿»¿«∆∆∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï dÓˆÚ«¿»ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ

.˙eÏÙM‰Â¿«ƒ¿
Ì„‡‰ LÙ ˙BÁÎ·e עשר שהם ¿…∆∆»»»

הספירות  לעשר מקבילות בחינות

לספירת  המקביל העניין העליונות,

ÈlL˙המלכות  ,¯eac‰ Ák ‡e‰…««ƒ∆≈
ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ כל לו שאין ≈ƒ«¿≈¿

עצמו,תוכן  משל ¿e‰Â‡ועניין
˙BÁkÏ Le·Ï ‡e‰Â Ïa˜Ó¿«≈¿¿«…
BÓÎe ,epnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆¿

˙BcÓe ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ שהדיבור «¿»««≈∆ƒ
שכל  דברי לבטא ואמצעי כלי הוא

ורגשות.

˙¯ÈÙÒ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«
˙cÓ ‡È‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒƒ«

˙e‡O˙‰‰ הוא שתוכנה המידה «ƒ¿«¿
כשם  ומתנשא, מרומם להיות

העם, על ומתנשא מרומם שהמלך

בה  שיש השייכות והיינו את

הזולת, למציאות וההתייחסות

¯„Ò Ïk ‰e‰˙ ‰pnÓeƒ∆»ƒ¿«»»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ האור ירידת של «ƒ¿«¿¿

ממדריגה  למטה מלמעלה האלוקי

טבעות  של שלשלת כמו למדריגה

בזו, זו ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהאחוזות
התנשאות  היא שהמלכות למרות

תכונות  הן אלו שלכאורה ורוממות

מהשפלות, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הפכיות
LÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,ÏeËa‰Â ˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ«ƒ¿¿«ƒ¿«¿»«¿≈∆≈
ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Ïa˜nL ,„Á‡‰ .ÌÈÈÚ‰ È˘ da»¿≈»ƒ¿»ƒ»∆»∆¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ

,‰ÏÚÓlÓ שמעליה,מהספירותÌÈÏÁp‰ Ïk" ÔÈÚ e‰fL ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«»«¿»ƒ
"Ìi‰ Ï‡ ÌÈÎÏB‰35 מהן אחת שלכל השונות הספירות השפעת ¿ƒ∆«»

לכך  בדומה המלכות ספירת דרך עוברת משלה, מיוחד ועניין תוכן יש

זורמים  השונים הנחלים È‰L‡הים.אל שכל ,ÈL‰Â ספירת ¿«≈ƒ∆ƒ
שהיא  השפע את מורידה המלכות

שמעליה  מהספירות מקבלת

Ïkובאמצעותו  ˙‡ ‰e‰Ó¿«»∆»
.‰hÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«»

¯‡·nL ÈÙk ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿ƒ∆¿»≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿»∆¿»ƒ

‰ke¯‡a ד˙¯ÈÙÒ ÔÈÚa «¬»¿ƒ¿«¿ƒ«
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈlL ˙eÎÏn‰ אין ««¿∆≈»ƒ«¿»

מעצמה  Êa‰לה LiL ,ÌeÏk¿∆≈»∆
Le¯Èt .ÌÈLe¯t ÈL¿≈≈ƒ≈

dÏ ˙ÈÏc ,ÔBL‡¯‰ לה שאין »ƒ¿≈»
‰Ó ˜¯ ,dÓˆÚ „vÓ ¯B‡ƒ««¿»««
,‰pnÓ ‰ÏÚÓlÓ ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
¯B‡ dÏ ÔÈ‡L ‰·l‰ ˙Ó‚e„a¿¿««¿»»∆≈»
˙Ïa˜nL ‰Ó Ì‡ŒÈk ,ÈÓˆÚ«¿ƒƒƒ«∆¿«∆∆
Le¯ÈÙe .LÓM‰ ÔÓ ¯B‡ƒ«∆∆≈
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ,ÈL‰«≈ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙Ïa˜nL ‰Ó Ì‡ŒÈk ,ÌeÏk¿ƒƒ«∆¿«∆∆
È„ÈŒÏÚ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»«¿≈

'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ התעוררות «¬»««ƒ¿ƒ
מצד  לנקבה מלמטה, (שנמשל המקבל

בשונה  המשפיע, מהזכר המקבלת

המשכה  שעניינם דוכרין' מ'מיין

אל  מהמשפיע למטה, מלמעלה

BÓLe˙המקבל) ÌÈÎ‡ÏnÓƒ«¿»ƒ¿»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c אל ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

האצילות  שבעולם המלכות ספירת

בריאהֿיצירהֿעשיה. עולמות שמעל

˙¯ÈÙÒc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«
Èelb ‡e‰ dÈÚ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»»ƒ

,˙ÏefÏ שנמשלה לעיל כאמור ««
השכל  את לזולת המגלה לדיבור

של  Â‰˙iL‰האדם,והרגש eÈ‰«¿∆ƒ¿«∆
,‰‡È¯a ‰pnÓ של מציאות ƒ∆»¿ƒ»

נפרדים, ÔÈÚנבראים ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»ƒ¿«
È¯Ó‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‰‡È¯a‰,והשוואה יחס כל ŒÔÈ‡Ïללא «¿ƒ»¿≈¬¿«¿≈¿≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ36,‡qk „ÒÁa ÔÎe‰Â »ƒ≈«∆∆¡«¿«¿∆∆ƒ≈
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טו f"hyz'd ,hay c"ei

מּצד  נעׂשה ,'מל 'ּכּסא הּכּסא, ׁשענין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהינּו,

להטיב  הּטֹוב טבע ׁשּמּצד ׁשּלמעלה, ,37החסד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכדי  כּו', האֹורֹות והמׁשי עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶַָצמצם

עלֿידי  הּבריאה ענין ּכללּות להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּיּוכל

הּמלכּות  ׁשענין ּבזה, ענין ועֹוד הּמלכּות. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָספירת

מהעֹולמֹות  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנעׂשה

עם" ּבלא מל "אין ענין ׁשּזהּו ,38ׁשּלמּטה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עצמית' ׁשּמ'התנׂשאּות ּפֹועלים ֿ זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַׁשעלֿידי

ׁשּמּזה  העם, על ההתנּׂשאּות להיֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָיּומׁש

 ֿ ועל וקּיּומּה. חּיּותּה הּבריאה, מציאּות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָנעׂשת

ׁשהּמל ּדכיון למּטה, הּמלכּות ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּדרֿמׁשל

העם" מּכל ּגבֹוּה ומעלה צריכים 39"מּׁשכמֹו , ְְְִִִִִַַָָָָָָ

מל ׁשּיהיה למלּוכה רצֹון אצלֹו ולפעֹול ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָלעֹורר

ה  יּומׁש לא עצמֹו מּצד ּכי עם, על על תנּׂשאּות ְְְְִִִַַַַַַָֹ

,ּבאיןֿערֹו להיֹותם עצמית' מ'התנּׂשאּות ְְְְְֲִִִֵֵַַָָעם

את  מכּתיר ׁשהעם עלֿידיֿזה נעׂשה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָוענין

מלכּותֹו, עֹול לקּבל ּבהתעֹוררּות ועֹומד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַהּמל

למלו ׁשּיסּכים הּמלכּות, ּבנין נעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹואז

רּבֹותינּו ּכמאמר למעלה, ועלּֿדרֿזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעליהם.

ׁשּתמליכּוני 40ז"ל  ּכדי מלכּיֹות לפני אמרּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻ

לזה. ׁשּי אינֹו עצמֹו ׁשּמּצד ּכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליכם,

ׁשהענין  הּוא, אּלּו ענינים ׁשני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָוהחלּוק

את  להמׁשי ׁשּצריכים ּבׁשעה עיקרֹו - ְְְְִִִִִֶֶַָָָָהראׁשֹון

הּמלכּות  ּבנין עלּֿדר מּתחלה, הּמלכּות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָענין

ׁשהּמלכּות  ּבאֹופן הּוא זה ׁשענין הּׁשנה, ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁש

מה  ּכיֿאם ּכלּום, מּגרמּה לּה לית עצמּה ְְְִִִִֵַַַַָָָמּצד

החסד, מּמּדת הינּו, מּמּנה, מּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּמקּבלת
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קונטרסים 37) האמצעי אדמו"ר במאמרי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת רפ"א. המלך) שעשועי (שער א שער המלך עמק ראה

וש"נ. ה. תניא 38)ע' שעט). ע' – שאוועל (בהוצאת ועוד ד"ה (ב) ר"ה הקמח כד בלק. ר"פ שם ל. לח, וישב בחיי

ובכ"מ. ב). (פא, רפ"ז ואילך.39)שעהיוה"א תיד ע' ח"ב שה"ש ב. תשסד, ח"ד וירא באוה"ת ונתבאר ב. ט, שמואלֿא

וש"נ.40) סע"א. טז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'CÏÓ ‡qk' ,‡qk‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â עניין את המלכות,המסמל ¿«¿∆ƒ¿»«ƒ≈ƒ≈∆∆

ולברוא, Ú·Ëלהשפיע „vnL ,‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ««∆∆∆¿«¿»∆ƒ«∆«
·ÈË‰Ï ·Bh‰37, טובה להשפיע הטוב של ˆÌˆÓלזולת,טבעו «¿≈ƒƒ¿≈
‰‡B¯B˙הקדושֿברוךֿהוא  CÈLÓ‰Â BÓˆÚ È„kהעליונים ‡˙ ,'eÎ ∆«¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿»ƒ¿«
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»«¿≈¿ƒ«

˙eÎÏn‰ הראשון העניין וזה ««¿
לעיל.בספירת  האמור ¿BÚÂ„המלכות

˙eÎÏn‰ ÔÈÚL ,‰Êa ÔÈÚƒ¿»»∆∆ƒ¿«««¿
ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¬»««ƒ
,‰hÓlL ˙BÓÏBÚ‰Ó 'ÔÈ·˜e¿ƒ≈»»∆¿«»
כתוצאה  היא וההשפעה וההארה

המקבל,מהתעוררות  מצד והתקרבות

למעלה, "‡ÔÈמלמטה ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈
"ÌÚ ‡Ïa CÏÓ38 הם והעם ∆∆¿…«

והעניין  הרצון את במלך המעוררים

להם, ולהשפיע עליהם »∆ŒÏÚLלמלוך
‰ÊŒÈ„È ההתעוררות באמצעות ¿≈∆

מצד  ÌÈÏÚBt¬ƒהעם,מלמטה,
'˙ÈÓˆÚ ˙e‡N˙‰'nL מתכונת ∆≈ƒ¿«¿«¿ƒ
מצד  שהיא כפי העצם,ההתנשאות

למציאות  ישירה התייחסות ללא

BÈ‰Ï˙הזולת, CLÓeÈ¿«ƒ¿
‰fnL ,ÌÚ‰ ÏÚ ˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿«»»∆ƒ∆
עולמות  של למציאות מההתייחסות

להם  וההשפעה ≈¬»NÚ˙ונבראים
d˙eiÁ ,‰‡È¯a‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«¿ƒ»«»

.dÓei˜Â¿ƒ»
ÂÔÈÚa ÏLÓŒC¯cŒÏÚ¿«∆∆»»¿ƒ¿«

,‰hÓÏ ˙eÎÏn‰ מלך של מלכותו ««¿¿«»
ודם, CÏn‰Lבשר ÔÂÈÎc מצד ¿≈»∆«∆∆

dB·bעצמו  ‰ÏÚÓÂ BÓÎMÓ"ƒƒ¿»«¿»»«
"ÌÚ‰ ÏkÓ39 ומרומם ונבדל ƒ»»»

העם, על ומלוכה העם אל מהתייחסות

BÏˆ‡ ÏBÚÙÏÂ ¯¯BÚÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆¿
CÏÓ ‰È‰iL ‰ÎeÏÓÏ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆

„vÓ Èk ,ÌÚ ÏÚ המלךBÓˆÚ «»ƒƒ««¿
ÌÚ ÏÚ ˙e‡O˙‰ CLÓeÈ ‡Ï…¿«ƒ¿«¿«»

,CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì˙BÈ‰Ï '˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰'Ó והמהות שהעצם כיוון ≈ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿≈¬
העצמית' ה'התנשאות עניין והשוואה, יחס כל ללא מהעם נעלית המלך של

העם  על התנשאות לכדי לרדת עשוי לא המלך אצל שהוא Ê‰כפי ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

ÌÚ‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ והתקרבות בהתעוררות ה'מקבל',מצידו, «¬∆«¿≈∆∆»»
,B˙eÎÏÓ ÏBÚ Ïa˜Ï ˙e¯¯BÚ˙‰a „ÓBÚÂ CÏn‰ ˙‡ ¯ÈzÎÓ«¿ƒ∆«∆∆¿≈¿ƒ¿¿¿«≈«¿

,˙eÎÏn‰ ÔÈa ‰NÚ Ê‡Â רצון במלך מעורר שהעם ידי על שנפעל ¿»«¬∆ƒ¿«««¿
ÏÚÓÏ‰,למלוכה, ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .Ì‰ÈÏÚ CÂÏÓÏ ÌÈkÒiL∆«¿ƒƒ¿…¬≈∆¿«∆∆∆¿«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40e¯Ó‡ ¿«¬««≈«ƒ¿
ÈÙÏ פסוקי השנה BiÎÏÓ˙בראש ¿»««¿À

ÔÂÈk ,ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL È„k¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆≈»
BÓˆÚ „vnL הקדושֿברוךֿהוא ∆ƒ««¿

,‰ÊÏ CiL BÈ‡ מרומם הוא כי ≈«»»∆
 ֿ באין והנבראים מהעולמות ונבדל

וחסידות  בקבלה וכמבואר ערוך,

 ֿ הקדוש השנה ראש בבוא שנה שמידי

על  למלוך רצונו את מסלק ברוךֿהוא

בניֿישראל  ובתקיעתֿשופר העולמות,

'בנין  עלֿידי שוב אותו ממליכים

ראש  שבליל לאחר מחדש, המלכות'

סילוק  בעקבות החיות השנה, הרצון,

התענוג  הארת ללא ומצומצמת מועטת

אדם  כמשל והמידות, והשכל והרצון

הוא  ולכן בלבד המעשה בכוח שפועל

ולאחר  שלו, מהפעולה ונבדל מסולק

בניֿישראל  כאשר תקיעתֿשופר,

ו  ברוך חוזרים הקדוש את מכתירים

כל  עם מלך להיות חוזר הוא הוא,

וזו  והמידות, המוחין והעונג, הרצון

של  את העבודה להביא המלכות' 'בנין

להאיר  הנעלים הפנימיים הכוחות

למלוכה  רצון ולעורר במלכות

ונבראים. לעולמות והתייחסות

el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÔÈa ˜eÏÁ‰Â¿«ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ≈
החסד, מצד (פעולתה המלכות בספירת

ופעולתה  למטה, מלמעלה בהשפעה

העם, של מההתעוררות כתוצאה

ÔÈÚ‰Lלמעלה)מלמטה  ,‡e‰∆»ƒ¿»
‰ÚLa B¯˜ÈÚ - ÔBL‡¯‰»ƒƒ»¿»»
ÔÈÚ ˙‡ CÈLÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«
C¯cŒÏÚ ,‰ÏÁzÓ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«∆∆
,‰M‰ L‡¯a ˙eÎÏn‰ ÔÈaƒ¿«««¿¿…«»»

לעיל, dÓˆÚכמבואר „vÓ ˙eÎÏn‰L ÔÙB‡a ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆¿∆∆««¿ƒ««¿»
‰ÏÚÓlÓ ˙Ïa˜nL ‰Ó Ì‡ŒÈk ,ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ≈»ƒ«¿»¿ƒƒ«∆¿«∆∆ƒ¿«¿»
„ÒÁa ÔÎe‰Â" ÔÈÚ e‰fL ,„ÒÁ‰ ˙cnÓ ,eÈ‰ ,‰pnÓƒ∆»«¿ƒƒ««∆∆∆∆ƒ¿«¿«¿∆∆
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dlkטז izeg` ipbl iz`a

- הׁשני  והענין ּכּסא". ּבחסד "והּוכן ענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ענין  את ּולחּדׁש לחּזק צרי ּכאׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעיקרֹו

כּו'), ההתהּוּות ענין ׁשּנעׂשה (לאחר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָהּמלּוכה

זה  ׁשענין ּכיון ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּגם

ּדעֹולמֹות  נּוקבין' 'מין העלאת עלֿידי ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָנעׂשה

ּומּכל  ּדאצילּות. למלכּות ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ענין  ׁשהּוא ּבקדּוׁשה, הּדּלּות ענין מּובן ְְְִִִֶֶַַַַָָזה

הּמלכּות, ּדספירת והּׁשפלּות הּבטּול ְְְְְִִִִִַַַַַַּתכלית

נעׂשת  ׁשּמּזה ההתנּׂשאּות, ענין הּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשענינּה

ּכּולּה. הּבריאה ְְִִַָָמציאּות

ד'CÈLÓÓeו) אֹות ּבין ׁשההפרׁש ּבּמאמר, «¿ƒְֲֵֵֶֶַַַָ

ׁשאֹות  הּוא, ּבתמּונתם ר' ְְִֶָָלאֹות

על  מֹורה יּו"ד ּדאֹות מאחֹוריו, יּו"ד לֹו יׁש ְֲֵֵַָָד'

הּמלכּות, ׁשּבספירת והּׁשפלּות הּבטּול ְְְְְִִִִִֶַַַַַַּתכלית

לקּבלה, ּכלי ּבחינת נעׂשית ֿ זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

אינֹו41ּוכמאמר  - מלא מחזיק, - ריקן ּכלי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָ

ּכלי  ׁשּיהיה ּבכדי הּנה הּמקּבל, ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַמחזיק.

ּכאׁש ּדוקא זה הרי ּבתכלית לקּבלה, הּוא ר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ

אמּתת  לקּבל ּכלי הּוא ּדאז והּׁשפלּות, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָהּבטּול

מה  עדין מסּפיק זה ואין הרב, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָהׁשּפעת

ּכיֿאם  ּומציאּות, יׁש ּבבחינת אינֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַׁשהּתלמיד

והעּדר  ּבטּול ּבבחינת יהיה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָּדוקא

(עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). ְְִַַָהּמציאּות

ÔÈÚ‰Â ותלמיד ּדרב הענין אמּתית ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ

לזה. זה ּבאיןֿערֹו הם ּכאׁשר ְֲֲֵֵֶֶֶַָהּוא

הּׂשכל  הׁשּפעת לקּבל יּוכל ׁשהּתלמיד ּכדי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָולכן,

מסּפיק  ׁשּלא והינּו, לגמרי. ּבמציאּות ּבבטּול עֹומד ּכאׁשר ּדוקא זה הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהרב,

מסּפיק  ולא הרב, ּדברי את ּכלל יׁשמע ׁשּלא עד לעצמֹו מציאּות ׁשאינֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמה

לקּבל  מציאּות) זיין איין ׁשטעלט (ער ּבעצמֹו ׁשּפֹועל אּלא ּבמציאּותֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשאר

והעּדר  ּבבטּול להיֹות צרי ההׁשּפעה ּבׁשעת אּלא מהרב, הּׂשכל הׁשּפעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת

להיֹות  אפילּו יכֹול אינֹו הרב, ׂשכל ׁשמיעת ׁשּבׁשעת והינּו, לגמרי. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמציאּות
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,"‡qk מלמעלה היא וההשפעה החסד מצד 'נבנה' המלכות למטה.כסא ƒ≈

ÔÈÚ ˙‡ LcÁÏe ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ¯L‡k B¯˜ÈÚ - ÈL‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»«≈ƒƒ»«¬∆»ƒ¿«≈¿«≈∆ƒ¿«
‰Êa ÌbL ,('eÎ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ‰NÚpL ¯Á‡Ï) ‰ÎeÏn‰«¿»¿««∆«¬»ƒ¿««ƒ¿«∆«»∆

ÌeÏk dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏ מקור איננה עצמה המלכות ההשפעה,וספירת ≈»ƒ«¿»¿
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ' ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ¿ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚc¿»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ ההארה של ה'מקבל' ¬ƒ»
eÏÈˆ‡c˙וההשפעה  ˙eÎÏÓÏ¿«¿«¬ƒ

ההשפעה. ויורדת נמשכת שדרכה

˙elc‰ ÔÈÚ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»ƒ¿«««
,‰Le„˜a,למעליותא ועניות דלות ƒ¿»

z ÔÈÚ ‡e‰LÏeËa‰ ˙ÈÏÎ ∆ƒ¿««¿ƒ«ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ˙eÏÙM‰Â¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«««¿
ÔÈÚ ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»ƒ¿«
˙NÚ ‰fnL ,˙e‡O˙‰‰«ƒ¿«¿∆ƒ∆«¬≈

dÏek ‰‡È¯a‰ ˙e‡ÈˆÓ כמבואר ¿ƒ«¿ƒ»»
באריכות.

,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â בהמשך «¿ƒ««¬»
בין  ההבדל אודות לעיל למבואר

(שני  ענינם בתוכן וד' ר' האותיות

עניות) של לחלוטין שונים סוגים

˙B‡Ï '„ ˙B‡ ÔÈa L¯Ù‰‰L∆«∆¿≈≈¿
Ì˙eÓ˙a ‰e‡,בצורתם ¯' ƒ¿»»

„"eÈ BÏ LÈ '„ ˙B‡L∆≈
‰¯BÓ „"eÈ ˙B‡c ,ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»¿»
˙eÏÙM‰Â ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ÏÚ««¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
ŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿∆«

ÈÏk ˙ÈÁa ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È ראוי ¿≈∆«¬≈¿ƒ«¿ƒ
‰Ïa˜Ï מהספירות והשפע האור של ¿«»»

ממנה, חכמינו Ó‡ÓÎe41¯שלמעלה ¿«¬«
ÏÓ‡ז"ל  ,˜ÈÊÁÓ - Ô˜È¯ ÈÏk¿ƒ≈»«¬ƒ»≈

˜ÈÊÁÓ BÈ‡ תחושת - ודווקא ≈«¬ƒ
ביטול  מתוך וענווה,הריקנות,

ההשפעה. קבלת את ¿BÓÎeמאפשרת
Ïa˜n‰,רגש או שכל של השפעה «¿«≈

ÈÏk ‰È‰iL È„Îa ‰p‰ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ
¯L‡k ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,‰Ïa˜Ï¿«»»¬≈∆«¿»«¬∆

‡e‰ מצידוÏeËa‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ
ÈÏk ‡e‰ Ê‡c ,˙eÏÙM‰Â¿«ƒ¿¿»¿ƒ
·¯‰ ˙ÚtL‰ ˙zÓ‡ Ïa˜Ï¿«≈¬ƒ««¿»«»«

לו, ומשפיע אותו Ê‰המלמד ÔÈ‡Â¿≈∆

,˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙ÈÁ·a BÈ‡ „ÈÓÏz‰L ‰Ó ÔÈ„Ú ˜ÈtÒÓ לא «¿ƒ¬«ƒ«∆««¿ƒ≈ƒ¿ƒ«≈¿ƒ
'כלי' להיות כדי אלא עצמית, 'ישות' תחושות לו ואין מתגאה שאינו בכך די

מוחלטת  התבטלות ממנו נדרשת ההשפעה L‡k¯לקבלת ‡˜Âc Ì‡ŒÈkƒƒ«¿»«¬∆
˙e‡Èˆn‰ ¯cÚ‰Â ÏeËa ˙ÈÁ·a ‰È‰È לגמריBBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿∆¿≈«¿ƒ«»¿

שנת  של במאמר הריי"צ הרבי של

).תש"י 
˙ÈzÓ‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¬ƒƒ
‡e‰ „ÈÓÏ˙Â ·¯c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿«¿ƒ

Ì‰ ¯L‡k‰ÊÏ ‰Ê CB¯ÚŒÔÈ‡a «¬∆≈¿≈¬∆»∆
של  לדרגה הרב של הדרגה בין כאשר

שאין  כך כדי עד גדול פער יש התלמיד

והשוואה. יחס כל ≈«¿ÔÎÏÂ,ביניהם
Ïa˜Ï ÏÎeÈ „ÈÓÏz‰L È„k¿≈∆««¿ƒ«¿«≈
È¯‰ ,·¯‰Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰«¿»««≈∆≈»«¬≈
ÏeË·a „ÓBÚ ¯L‡k ‡˜Âc ‰Ê∆«¿»«¬∆≈¿ƒ

È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa מוחלט ביטול ƒ¿ƒ¿«¿≈
קיים.של  אינו כאילו מציאותו,

‰Ó ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â¿«¿∆…«¿ƒ«
„Ú BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L∆≈¿ƒ¿«¿«
È¯·c ˙‡ ÏÏk ÚÓLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿»∆ƒ¿≈

איננו ‰¯·, שהתלמיד בכך די לא »«
עצמו  בעיני כך כל שנחשב כזה במצב

לרב עד  להקשיב מסוגל …¿ÏÂ‡שאיננו
˜ÈtÒÓ אפילו¯‡LpL «¿ƒ∆ƒ¿»

ÏÚBtL ‡l‡ B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆»∆≈
ÔÈÈÊ ÔÈÈ‡ ËÏÚËL ¯Ú) BÓˆÚa¿«¿∆¿∆¿«¿«¿

˙e‡ÈˆÓ המציאות את 'מציב' הוא ¿ƒ
כזו  בצורה ‡˙שיוכל שלו Ïa˜Ï (¿«≈∆

‡l‡ ,·¯‰Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰«¿»««≈∆≈»«∆»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÚtL‰‰ ˙ÚLaƒ¿«««¿»»»ƒƒ¿

ÏeË·a מוחלט¯cÚ‰Â ¿ƒ¿∆¿≈
,eÈ‰Â .È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓ‰«¿ƒ¿«¿≈¿«¿
,·¯‰ ÏÎN ˙ÚÈÓL ˙ÚLaL∆ƒ¿«¿ƒ«≈∆»«

התלמיד  קליטה כאשר של במצב הוא

BÈ‰Ï˙וקבלה  eÏÈÙ‡ ÏBÎÈ BÈ‡≈»¬ƒƒ¿
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יז f"hyz'd ,hay c"ei

הם  ׂשכלֹו ׁשּכלי לעצמֹו, מׁשּפיע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַּבבחינת

לא  ׁשאז הרב, ּדברי את להבין רצֹון ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבתנּועה

ּבאיןֿערֹו ׁשהּוא הרב ׂשכל את לקּבל ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָיּוכל

ּדכיון  והינּו, מחזיק, - ריקן ּכלי ּדוקא ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאליו,

להיֹות  צרי ,ׁשּבאיןֿערֹו ענין להחזיק ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָׁשּצרי

מציאּות  אפילּו ּתהיה ׁשּלא לגמרי, ריקן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹּכלי

לֹו ׁשּמׁשּפיע הּׂשכל את ּולהּׂשיג להבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרצֹון

הּתלמיד  ּתׁשּוקת ׁשאפילּו מּזה, ויתרה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהרב.

נרּגׁשת  להיֹות צריכה לא מהרב, הׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּבל

הּתלמיד  ּתׁשּוקת ּדהּנה, ההׁשּפעה. ּבׁשעת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָאצלֹו

ּבנֹוגע  הן הכרחי, ּדבר הּוא מהרב הׁשּפעה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקּבל

ּבטּול  אצלֹו ּפֹועלת זֹו ׁשּתׁשּוקה ְְְִִֶֶֶֶַַָלּתלמיד,

ׂשכל  לקּבל ּכלי להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַהּמציאּות

ּבאיןֿערֹו ׁשּלהיֹותֹו לרב, ּבנֹוגע והן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָהרב,

ירידה  היא לּתלמיד ההׁשּפעה הרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָלּתלמיד,

מּצדֿעצמֹו, אצלֹו ּתהיה ׁשּלא ּבׁשבילֹו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹּגדֹולה

ּתׁשּוקה  הּתלמיד אצל רֹואה הרב ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָורק

את  לצמצם ׁשּירצה עליו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגדֹולה,

לּתלמיד,עצמֹו אֹותם ּולהׁשּפיע  עניניו להֹוריד ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

הרב, ּבכחֹות יֹותר ּבעֹומק מּגיע זה ׁשענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹועד

אצלֹו היּו ׁשּלא נֹוספים ענינים אצלֹו ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹלגּלֹות

יֹותר  "ּומּתלמידי ענין ׁשּזהּו לכן, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּקֹודם

קֹודם 42מּכּוּלם" אמּורים, ּדברים ּבּמה אמנם, . ְְֲִִִֶֶַָָָָ

זֹו, ּתׁשּוקה להיֹות צריכה ׁשאז ְְְְִִֶַַָָָָָההׁשּפעה,

ענינים  ׁשני חּבּור להיֹות איֿאפׁשר ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָּובלעדּה

ּבׁשעת  מהּֿׁשאיןּֿכן ,ּבאיןֿערֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַׁשהם

הּתלמיד  ׁשּכאׁשר  ּבמּוחׁש, רֹואים הרי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָההׁשּפעה,

לקּבל  ׁשרֹוצה ּותׁשּוקה התלהבּות ּבאֹותּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָעֹומד

מבלּבלת  זֹו ּתׁשּוקה  הּנה מהרב , הּׂשכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהׁשּפעת

הרב. לֹו ׁשאֹומר הּׂשכל את ּולקּבל לׁשמֹוע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹותֹו

להיֹות  צרי הרב, ׂשכל את לקּבל ׁשּיּוכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוכדי

ירּגיׁש ׁשּלא לגמרי, המציאּות והעּדר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹּבבטּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBˆ¯ ÏL ‰Úe˙a Ì‰ BÏÎN ÈÏkL ,BÓˆÚÏ ÚÈtLÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒ«¿«¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿»∆»

,·¯‰ È¯·c ˙‡ ÔÈ·‰Ï של מסויים ביטוי הוא הזה הרצון גם כי ¿»ƒ∆ƒ¿≈»«
במציאות' ל'ביטול בסתירה ועומד שלו ביטוי Ê‡Lהמציאות ייתן אם ∆»

לעצמו  להשפיע מאמץ על מדובר אם אפילו שלו, העצמית למציאות כלשהו

לו, מעניק שהרב מה את יותר …Ï‡טוב
‡ Ïa˜Ï ÏÎeÈ·¯‰ ÏÎN ˙ «¿«≈∆≈∆»«

ÂÈÏ‡ CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰L וכדי , ∆¿≈¬≈»
באיןֿערוך, שהיא השפעה לקלוט

ב'ביטול  לחלוטין להתבטל בהכרח

-במציאות', Ô˜È¯ ÈÏk ‡˜Âc Èkƒ«¿»¿ƒ≈»
CÈ¯vL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,˜ÈÊÁÓ«¬ƒ¿«¿¿≈»∆»ƒ

˜ÈÊÁ‰Ï ולהכיל ÔÈÚלקבל ¿«¬ƒƒ¿»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL,לגביוCÈ¯ˆ ∆¿≈¬»ƒ

‡lL ,È¯Ó‚Ï Ô˜È¯ ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ≈»¿«¿≈∆…
ÔBˆ¯‰ ˙e‡ÈˆÓ eÏÈÙ‡ ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ¿ƒ»»

התלמיד  של ÔÈ·‰Ï¿»ƒהאישי
ÚÈtLnL ÏÎO‰ ˙‡ ‚ÈO‰Ïe¿«ƒ∆«≈∆∆«¿ƒ«

.·¯‰ BÏ»«
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ שהרצון בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆

סותר  הרב דברי את היטב להבין

אלא ל'ביטול  התלמיד של במציאות'

„ÈÓÏz‰ ˙˜eLz eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«««¿ƒ
‡Ï ,·¯‰Ó ‰ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»»≈»«…
BÏˆ‡ ˙Lb¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆∆¿

‰ÚtL‰‰ ˙ÚLa התשוקה גם כי ƒ¿«««¿»»
קשורה  כפי הזו שלו, במציאות

ומבאר. eLz˜˙שממשיך ,‰p‰c¿ƒ≈¿«
‰ÚtL‰ Ïa˜Ï „ÈÓÏz‰««¿ƒ¿«≈«¿»»

ÈÁ¯Î‰ ¯·c ‡e‰ ·¯‰Ó בשביל ≈»«»»∆¿≈ƒ
ההשפעה,העברת  Ú‚Baוקבלת Ô‰≈¿≈«

˙ÏÚBt BÊ ‰˜eLzL ,„ÈÓÏzÏ««¿ƒ∆¿»∆∆
È„k ˙e‡Èˆn‰ ÏeËa BÏˆ‡∆¿ƒ«¿ƒ¿≈
ÏÎN Ïa˜Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿¿ƒ¿«≈≈∆

האישית ‰¯·, המציאות ביטול שהרי »«
לא  ורק הוא מאליו, ומובן טבעי דבר

הרב  דברי את לקלוט הגדולה התשוקה

את  זו מעוררת להתבטלות התלמיד

B˙BÈ‰lL ,·¯Ï Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«»«∆ƒ¿
È¯‰ ,„ÈÓÏzÏ CB¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬««¿ƒ¬≈
‡È‰ „ÈÓÏzÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»««¿ƒƒ

BÏÈ·La ‰ÏB„b ‰„È¯È בין כי ¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
הרב  של והמעלה עצמו המצב מצד

מאד, גדול פער יש התלמיד של למצב

שיעור, BÓˆÚŒ„vÓ,לאין BÏˆ‡ ‰È‰z ‡lL לא היא הזו והירידה ∆…ƒ¿∆∆¿ƒ««¿
מיוחד  מאמץ מהרב דורשת אלא מאליו מובן ‰¯·Â¯דבר ¯L‡k ˜ ¿««¬∆»«

ÂÈÏÚ ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,‰ÏB„b ‰˜eLz „ÈÓÏz‰ Ïˆ‡ ‰‡B¯∆≈∆««¿ƒ¿»¿»¬≈∆≈»»
BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ‰ˆ¯iL מנת על ÂÈÈÚהרבה „È¯B‰Ï הרעיונות ∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«¿¿ƒƒ¿»»

שהם  כפי בשכלו העמוקים

,„ÈÓÏzÏ Ì˙B‡ ÚÈtL‰Ïe¿«¿ƒ«»««¿ƒ
‰Ê ÔÈÚL „ÚÂ וצמצום הירידה ¿«∆ƒ¿»∆

התלמיד  לצורך נוגע ÚÈbÓהשפע «ƒ«
BÁÎa˙ופועל  ¯˙BÈ ˜ÓBÚa¿∆≈¿…

BÏˆ‡ ˙Bl‚Ï הרב ‰¯·, אצל »«¿«∆¿
‰eÈעצמו  ‡lL ÌÈÙÒB ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»ƒ∆…»

,ÔÎÏ Ì„BwÓ BÏˆ‡ לפני ∆¿ƒ∆»≈
לתלמיד  ÔÈÚההשפעה e‰fL∆∆ƒ¿«

למדתי  הרבה – ז"ל חכמינו מאמר

מהם  ויותר מחבריי,מרבותי,

"ÌlekÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe"42 ƒ«¿ƒ«≈ƒ»
ידי  על לה זוכה שהרב התוספת כי

זה  ומכל ביותר, גדולה היא ההשפעה

לקבל  התלמיד תשוקת כמה עד מובן

לתלמיד  הן וחיובי טוב דבר היא מהרב

המשפיע. לרב והן «¿«‡ÌÓ,המקבל
Ì„B˜ ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆

‰ÚtL‰‰ בתור הקדמה בפועל, ««¿»»
אליה, BÈ‰Ï˙והכנה ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡L∆»¿ƒ»ƒ¿

ŒÈ‡ d„ÚÏ·e ,BÊ ‰˜eLz¿»ƒ¿»»ƒ
ÈL ¯eaÁ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿≈
,CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈¿≈¬

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלעיל,כמבואר 
‰ÚtL‰‰ ˙ÚLa,עצמהÈ¯‰ ƒ¿«««¿»»¬≈

¯L‡kL ,LÁeÓa ÌÈ‡B¯ƒ¿»∆«¬∆
d˙B‡a „ÓBÚ „ÈÓÏz‰««¿ƒ≈¿»
‰ˆB¯L ‰˜eL˙e ˙e·‰Ï˙‰ƒ¿«¬¿»∆∆
·¯‰Ó ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ïa˜Ï¿«≈«¿»««≈∆≈»«

שעמד  ההשפעה כפי קבלת קודם

BÊבפועל, ‰˜eLz ‰p‰ƒ≈¿»
aÏ·ÓB˙B‡ ˙Ï לו ומפריעה ¿«¿∆∆

ÏÎO‰ ˙‡ Ïa˜Ïe ÚBÓLÏƒ¿«¿«≈∆«≈∆
·¯‰ BÏ ¯ÓB‡L זו ובשעה ∆≈»«

צריכות  לא שלו והרגשות התשוקות

ביטוי. שום ÏÎeiLלקבל È„Îe¿≈∆«
CÈ¯ˆ ,·¯‰ ÏÎN ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆≈∆»«»ƒ

cÚ‰Â¯התלמיד  ÏeË·a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿∆¿≈
LÈb¯È ‡lL ,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓ‰«¿ƒ¿«¿≈∆…«¿ƒ
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dlkיח izeg` ipbl iz`a

וזהּו הרב. ׂשכל את לקּבל הּתׁשּוקה את ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאפילּו

ּד"כלי  ּבאֹופן הם ׂשכל ֹו ׁשּכלי  ריקן", "ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָענין

ּכלי  לּתלמיד ׁשּיהיה ׁשּצרי והינּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָריקן".

מקֹום  צרי ׂשכל, ּדבר לקּבל ּכדי ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׂשכל,

ּכלי  אבל הּׂשכל, ּכלי ׁשּזהּו זה, מעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

אז  ודוקא ריקן", "ּכלי להיֹות צרי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהּׂשכל

ׁשּבאיןֿערֹו הרב הׁשּפעת את לקּבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּביכלּתֹו

ֵָאליו.

‰Ê·e לית הּמלכּות ספירת ׁשּדוקא הּטעם יּובן »∆ְְְִֵֶַַַַַַַָָ

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּכלּום, מּגרמּה ְְְְִִֵַָָָָלּה

למּטה, ּדמּלמעלה ּבסדר הן הּספירֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי

מהּספירֹות  מקּבלֹות ׁשּלמּטה ְְְְְְִִֵֶַַַַָוהּספירֹות

הּספירֹות  לראׁשית ועד מהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ּדוקא  לּמה ּכן, ואם מאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמקּבלת

מּגרמּה לּה ּדלית אֹומרים הּמלכּות ספירת ְְְְְִִִֵַַַַַָָעל

זעירֿאנּפין, ׁשּבחינת הּוא, הענין א ְְְְְִִִֵֶַַַָָּכלּום.

הּמלכּות, מּספירת ׁשּלמעלה הּספירֹות ּכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּובכלל

עלּֿדר היא מהן ׁשּלמעלה מהּספירֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקּבלתן

ּב אינם ועלּול ׁשעלה ועלּול, איןֿערֹו,עלה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָ

מציאּות  יׁשנֹו ׁשהרי מּזּו, זּו אחרת מהּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָואינן

העלּול  ּכאׁשר וגם ּבעלה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָהעלּול

ּבקרּוב  היא העלה הרי לעצמֹו, מציאּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָנעׂשה

זּו ׁשּמקּבלֹות ּבּספירֹות הּוא וכן אליו. ְְְְִֵֵֶַַָָמקֹום

והינּו מקֹום, ּבקרּוב הּוא הּקּבלה ׁשאֹופן ְְְִֵֶֶַַַָָָמּזּו,

מה  וגם לזּו. זּו ּבער היא הּספירֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַׁשּמהּות

זה  ׁשענין מאֹורֿאין ֿסֹוף, מקּבלֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּׁשהּספירֹות

סלּוק  ּבדר ׁשהּוא הראׁשֹון הצמצּום עלֿידי ְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא

ֿ 43לגמרי  על היא הּספירֹות אל ההׁשּפעה הרי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

והאיר" ׁש"חזר ספירת 44ידיֿזה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשהּוא  הּיׁש ּבריאת  ׁשעלֿידּה ּכיון ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּמלכּות,

,ׁשּבאיןֿערֹו ענין ׁשהּוא לגמרי, אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָמהּות
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יט f"hyz'd ,hay c"ei

(ּדער  האמּתי הּמקּבל היא הּמלכּות ספירת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָלכן

המלכּות  ּבספירת ּדוקא ולכן מקּבל), ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאמת'ער

ענין  וזהּו ּכלּום. מּגרמּה לּה ּדלית הענין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּוא

הּבטּול  ׁשּזהּו אּלא ּדּלּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו ד', ְִִֶֶֶֶֶֶַַָָאֹות

 ֿ ׁשעל לגמרי, המציאּות ּבטּול ּגרמּה', ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָּד'אזעירת

מּמּנה. ׁשּלמעלה מהּספירֹות מקּבלת היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָידיֿזה

הּקדּוׁשה,CÈLÓÓeז) ענין ּכל וזהּו ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִֶַַַַָָָ

ּבתכלית, ּבטּול ּבבחינת ְְְְִִִִִֶֶַַׁשּיהיה

(עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). העבֹודה ענין ּכל הּוא ְְֲִֶַַָָָָָּובזה

ענין  ּכללּות אֹודֹות ּכאן ׁשּמדּוּבר דכיון ְְְְְְִֵֶַַָָָָוהינּו,

הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האדם ּבריאת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּתכלית

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא ְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהּכּונה

וכל  הּקדּוׁשה ענין ׁשּכל מבאר לכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים,

ּבטּול  ּבבחינת להיֹות הּוא העבֹודה ְְְֲִִִִִַַָָענין

ּדקדּוׁשה  סטרא ּבׁשם נקרא וזה .45ּבתכלית, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָ

נקראת  האדם עבֹודת ּכללּות ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָוהענין

קרּבנֹות  ּבמקֹום ּתפּלֹות ׁשהרי ּתפּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָּבׁשם

ׁשהיּו46ּתּקנּום  העקרּיֹות העבֹודֹות ואחת , ְְֲִִִֶַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּבּמ (ּכמֹו הּקרּבנֹות עבֹודת היא קּדׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הּקֹודמים  עבֹודת 47ּבּסעיפים ּכללּות ולכן ,( ְְְְֲִִִֵַַַָָ

הּתפּלה  עבֹודת היא ׁשּכתּוב 48האדם ּכמֹו ,49 ְְֲִִֶַַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו לבבכם, ּבכל איזֹו50ּולעבדֹו ְְְְְְְֵֵֶַַָָָ

וענין  ּתפּלה. זֹו כּו' ּבּלב ׁשהיא עבֹודה ְְְֲִִִִֵֶַַָָהיא

ּכפי  והּׁשפלּות, הּבטּול ענין הּוא ְְְְְִִִִִַַַַָהּתפּלה

ט). סעיף (ּוכדלקּמן ּבּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַַָָׁשּממׁשי

ּבּגמרא Ê·e‰ח) ּׁשּכתּוב מה 'ׁשמֹונהֿעׂשרה')51יּובן ּתפּלת (ּבתחּלת ּבתחּלה »∆ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּתפּתח  ׂשפתי אדנ"י אֹומר: אדנ"י 52הּוא למימר רּבנן ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ

לתפּלה). ּגאּולה ּבין הפסק זה אין (ולכן ּדמיא אריכּתא ּכתפּלה ּתפּתח, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׂשפתי

ׁשאז  ּתפּתח, ׂשפתי אדנ"י הּתפּלה: ּבתחּלת לֹומר ּתּקנּו לּמה להבין, ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹוצרי

ּכמֹו הּתפּלה ענין מסּפיק לכאֹורה הרי ּתרּוץ, לתרץ ּוצריכים קּוׁשיא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיׁשנּה

ּתפּתח. ׂשפתי אדנ"י הּפסּוק הֹוספת ללא הּברכֹות, ׁשמֹונהֿעׂשרה ׁשהם ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּוא,

הּתפּלה. ענין לכללּות נֹוגע זה ׁשּפסּוק ראיה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּומּזה
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פ"ו.45) תניא כו 46)ראה ברכות ב.ראה כ, זח"ב אֿב. ואילך).47), 112 ס"ע ה'שי"ת (סה"מ ב קו"א 48)פרק תניא ראה

ב. קסב, א. יג.49)קנה, יא, א.50)עקב ב, ב.51)תענית ט, ב. ד, יז.52)שם נא, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈzÓ‡‰ Ïa˜n‰ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÎÏ ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL∆¿≈¬»≈¿ƒ«««¿ƒ«¿«≈»¬ƒƒ

,(Ïa˜Ó ¯Ú'˙Ó‡ ¯Úc),אמיתית היא 'מקבל' ההגדרה שלגביה הבחינה ∆∆∆∆¿«≈
המושג, מובן ‰eÎÏÓ˙במלוא ˙¯ÈÙÒa ‡˜Âc ÔÎÏÂ בשאר ולא ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ«««¿

ÌeÏkהספירות dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ÔÈÚ‰ ‡e‰ הכול מקבלת והיא »ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»¿
ממנה. שלמעלה מהבחינות

ÔÈÚ e‰fL ,'„ ˙B‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»
˙elc ÏL בה שיש 'דלות' לא אבל ∆«

‰ÏeËaחסרון, e‰fL ‡l‡∆»∆∆«ƒ
,'dÓ¯b ˙¯ÈÚÊ‡'c את שמקטינה ¿«¿ƒ««¿»

È¯Ó‚Ï,עצמה, ˙e‡ÈˆÓ‰ ÏeËaƒ«¿ƒ¿«¿≈
˙Ïa˜Ó ‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«∆∆
.‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ˙B¯ÈÙq‰Ó≈«¿ƒ∆¿«¿»ƒ∆»
Ïk e‰ÊÂ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ««¬»¿∆»
‰È‰iL ,‰Le„w‰ ÔÈÚƒ¿««¿»∆ƒ¿∆

a ˙ÈÁ·a‰Ê·e ,˙ÈÏÎ˙a ÏeË ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆
'ביטול  כדי עד הביטול בעניין

‰B·Ú„‰במציאות' ÔÈÚ Ïk ‡e‰»ƒ¿«»¬»
.(BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú)«»¿

Ô‡k ¯ae„nL ÔÂÈÎ„ ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆¿»»
ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙B„B‡ הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

שלÈÏÎz˙של È¯a‡˙המטרה «¿ƒ¿ƒ«
,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa Ì„‡‰»»»¿≈∆ƒ¿«¿¿

‰ek‰L האור יורד שבשבילה ∆««»»
עד  לדרגה מדרגה ומשתלשל האלוקי

התחתון  הגשמי הזה העולם לבריאת

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ ‡È‰ƒ«¬ƒ¿»≈ƒ»
¯‡·Ó ÔÎÏ ,ÌÈBzÁza הרבי ««¿ƒ»≈¿»≈

במאמר  ÔÈÚהריי"צ ÏkL∆»ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ÏÎÂ ‰Le„w‰«¿»¿»ƒ¿«»¬»

שלו הכללי התוכן BÈ‰Ï˙הנה ‡e‰ƒ¿
˙ÈÏÎ˙a ÏeËa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ

ËÒ¯‡לאלוקות, ÌLa ‡¯˜ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»
‰Le„˜c45'ד שהאות וכאמור ƒ¿»

ר' לאות (בניגוד הקדושה לצד שייכת

שממשיך  כפי האחר), לצד ששייכת

דבר  הוא הביטול ענין כמה עד ומפרט

ה'. בעבודת ועיקרי כללי

˙eÏÏk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
˙‡¯˜ '‰ ˙‡ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿≈
˙BlÙz È¯‰L ,‰lÙz ÌLa¿≈¿ƒ»∆¬≈¿ƒ

Ìewz ˙Ba¯˜ ÌB˜Óa46, ƒ¿»¿»ƒ¿
˙Bi¯˜Ú‰ ˙B„B·Ú‰ ˙Á‡Â¿««»¬»ƒ»ƒ
˙„B·Ú ‡È‰ Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»ƒ¬«
¯‡a˙pL BÓk) ˙Ba¯w‰«»¿»¿∆ƒ¿»≈

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa47 הכוונה נשלמת והמקדש המשכן ידי על שלכן «¿ƒƒ«¿ƒ
במשכן  שורה שכינה" ו"עיקר לה', דירה העולם את לעשות הבריאה של

‰lÙz‰ובמקדש  ˙„B·Ú ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÔÎÏÂ ,(48, ¿»≈¿»¬«»»»ƒ¬««¿ƒ»
·e˙kL BÓk49Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,ÌÎ··Ï ÏÎa B„·ÚÏe50 ¿∆»¿»¿¿»¿«¿∆¿»¿«≈

·la ‡È‰L ‰„B·Ú ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ¬»∆ƒ«≈
‰lÙz‰ ÔÈÚÂ .‰lÙz BÊ 'eÎ¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»
,˙eÏÙM‰Â ÏeËa‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿
¯Ó‡na CÈLÓnL ÈÙk¿ƒ∆«¿ƒ««¬»

.(Ë ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„Îe)¿ƒ¿«»¿ƒ
·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»«∆»

‡¯Óba51˙lÁ˙a) ‰lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‡e‰ ('‰¯NÚŒ‰BÓL' ˙lÙz¿ƒ«¿∆∆¿≈
È˙ÙN È"„‡ :¯ÓB‡≈¬…»¿»«

ÁzÙz52Ôa¯ eÈw˙c ÔÂÈk , ƒ¿»≈»¿«ƒ«»»
,ÁzÙz È˙ÙN È"„‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬…»¿»«ƒ¿»

‡ÈÓc ‡zÎÈ¯‡ ‰lÙ˙k זה הרי ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«¿»
ארוכה כתפילה ‡ÔÈנחשב ÔÎÏÂ)¿»≈≈

‰Ê'תפתח שפתי 'ה' הפסוק אמירת ∆
לתחילת  ישראל" "גאל ברכת בין

שמונהֿעשרה ÔÈaברכות ˜ÒÙ‰∆¿≈≈
CÈ¯ˆÂ .(‰lÙ˙Ï ‰Ïe‡b¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ
¯ÓBÏ ewz ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ»»ƒ¿«
È"„‡ :‰lÙz‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿ƒ»¬…»
dLÈ Ê‡L ,ÁzÙz È˙ÙN¿»«ƒ¿»∆»∆¿»

‡ÈLe˜ גאולה בין מפסיקים מדוע ¿»
ıe¯zלתפילה ı¯˙Ï ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ¿»≈≈

הפסק, נחשב זה אין ≈¬‰¯Èמדוע
‰lÙz‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»«¿ƒƒ¿««¿ƒ»
Œ‰BÓL Ì‰L ,‡e‰L BÓk¿∆∆≈¿∆
˙ÙÒB‰ ‡ÏÏ ,˙BÎ¯a‰ ‰¯NÚ∆¿≈«¿»¿…»«
ÁzÙz È˙ÙN È"„‡ ˜eÒt‰«»¬…»¿»«ƒ¿»

והקדמה. ¯‡È‰,כפתיחה ‰fÓeƒ∆¿»»
ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚B ‰Ê ˜eÒtL∆»∆≈«ƒ¿»ƒ¿«

‰lÙz‰.עליו לוותר אפשר אי ולכן «¿ƒ»
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dlkכ izeg` ipbl iz`a

Ô·eÈÂ ּבּתֹורה ּגם זה ענין ׁשּמצינּו ּבהקּדים ¿»ְְְִִִֶֶַַַָָָ

ּכמאמר  לּתפּלה, אסּתּכל 53ׁשּקֹודמת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

סדר  ׁשּכל הינּו, עלמא, ּוברא ְְְְֵֶֶַַָָָָָָּבאֹוריתא

ׁשּבסדר  וכיון ּבּתֹורה, ּתחלה יׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות 

ענין  (ׁשהּוא האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִִֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

מּוב  הרי וׁשפלּות, ּבבטּול הּכל ּתלּוי ן הּתפּלה) ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ּכפי  הּוא, והענין ּבּתֹורה. ּגם הּוא ׁשּכן לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּבּגמרא  ּׁשּכתּוב מה ּבּמאמר ׁשהּתֹורה 54ׁשּמביא ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

לּבֹו ׁשּמרחיב ּבמי ולא הרּוח, ּבגּסי ּתּמצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹלא

לֹו ׁשאין הּוא הרּוח" ׁש"ּגּסי ּומבאר, ּכּים. ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה

ּד'גּסי  הענין לׁשלילת הּכּונה ׁשאין והינּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבטּול.

ּכפרּוׁש ּגאוה, ּבעלי ּדהינּו ּכפׁשּוטֹו, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָהרּוח'

לב" ּגבּה ּכל הוי' ׁש"ּתֹועבת ּדכיון ,55העֹולם, ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָ

לדּור" יכֹולים והּוא אני הּוא 56ו"אין הרי , ְְְֲֲִִֵֵָ

לחּדׁש צרי ולא לגמרי, הפכי ּומּצב ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹּבמעמד

לּתֹורה. ׁשּיכּות לֹו ׁשאין מּפסּוק ראיה ְְִִֵֶַַָָָָָָּולהביא

הּפירּוׁש ּכּידּוע הּוא, הענין הרּוח",57א ּב"גּסי ְְִֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּיׁש ּדאף והינּו, ּבגּסּות. היא ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשהרּוחנּיּות

אפילּו והרי ּפעּולתּה, ׁשּפֹועלת אלקית נפׁש ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלֹו

היא  האלֹוקית ׁשּבּנפׁש ּתחּתֹונה הּיֹותר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמדרגה

ּבּנפׁש ההתלּבׁשּות מּצד מּכלֿמקֹום רּוחנּיּות, ְְִִִִֶֶַַַַַָָָּגם

ּדנפׁש ׁשהּגילּוי ּגם ּומה ּבּגּוף, ידּה ועל ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָהּבהמית,

ּתחּתֹונה, מּמדרגה אּלא אינֹו עצמּה ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאלקית

ּפֹועלים  הּבהמית ונפׁש הּגּוף ׁשל הּגּסּות ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַהּנה

ׁשּלֹו ׁשהרּוחנּיּות ועד ׁשּלֹו, ּברּוחנּיּות ּגם ְִִֶֶֶַַַָָָָּגּסּות

ׁשאינֹו ֿ וכּמה ועלֿאחתּֿכּמה ּגׁשמּיּות, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָנעׂשית

לזה  והעצה רּוחנּיּות. מּגׁשמּיּות לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּי

ּבּזהר  ּכדאיתא הּגסה, רּוחֹו את לׁשּבֹור 58היא ְְִִִִֶַַַַָָֹ

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה. מבּטׁשין נהֹורא, ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָאעא

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו ליּה. מבּטׁשין הינּו,59ּדנׁשמתא, נׁשּברה, רּוח אלקים זבחי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מּניּה לעיל ּדהּנה, אלקים". "זבחי הּוא הרּוח תחּפֹוץ 60ׁשּׁשבירת לא ּכתיב ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
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ואילך.53) סע"א קסא, א.54)זח"ב נה, ה.55)עירובין טז, א.56)משלי ה, א.57)סוטה סב, נצבים קסח,58)לקו"ת ח"ג

רפכ"ט. בתניא הובא יט.59)א. שם, יח.60)תהלים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚ eÈˆnL ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ הוא שכאמור ושפלות ביטול של ¿»¿«¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆

בתפילה עיקרי Ó‡Ók¯עניין ,‰lÙzÏ ˙Ó„BwL ‰¯Bza Ìb53 ««»∆∆∆«¿ƒ»¿«¬«
שהקדושֿברוךֿהוא ÓÏÚ‡,הזוהר ‡¯·e ‡˙È¯B‡a ÏkzÒ‡ הביט ∆¿«≈¿«¿»»»»¿»

העולם, את וברא ‰‰eÏLÏzL˙בתורה ¯„Ò ÏkL ,eÈ‰ ירידת של «¿∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
לבריאת האור  עד למטה האלוקי

הזה ÏÁz‰העולם BLÈ,בהעלם ∆¿¿ƒ»
הרוחני  ÔÂÈÎÂבמובן ,‰¯Bza«»¿≈»

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„ÒaL∆¿≈∆«ƒ¿«¿¿
ÔÈÚ ‡e‰L) Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆ƒ¿«
ÏeË·a Ïk‰ ÈeÏz (‰lÙz‰«¿ƒ»»«…¿ƒ
ÈÙÏ e‰fL Ô·eÓ È¯‰ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¬≈»∆∆¿ƒ

.‰¯Bza Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈««»
ÔÈÚ‰Â בתורה והשפלות הביטול של ¿»ƒ¿»

‰Ó ¯Ó‡na ‡È·nL ÈÙk ,‡e‰¿ƒ∆≈ƒ««¬»«
‡¯Óba ·e˙kM54‰¯Bz‰L ∆»«¿»»∆«»

‡ÏÂ ,Áe¯‰ Èq‚a ‡ˆnz ‡Ï…ƒ»≈¿«≈»«¿…
Ìik ‰ÈÏÚ BaÏ ·ÈÁ¯nL ÈÓa¿ƒ∆«¿ƒƒ»∆»«»
היפך  הם הלב ורוחב הרוח וגסות

שממשיך. כפי והשפלות, הביטול

‡e‰ "Áe¯‰ Èqb"L ,¯‡·Óe¿»≈∆«≈»«
ÔÈ‡L ,eÈ‰Â .ÏeËa BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿∆≈
Èq‚'c ÔÈÚ‰ ˙ÏÈÏLÏ ‰ek‰««»»ƒ¿ƒ«»ƒ¿»¿«≈
ÈÏÚa eÈ‰c ,BËeLÙk 'Áe¯‰»«ƒ¿¿«¿«¬≈

ÌÏBÚ‰ Le¯Ùk ,‰Â‡b המפרשים «¬»¿≈»»
גאוה, בעלי הם הרוח «≈¿ÔÂÈÎcשגסי

d·b Ïk 'ÈÂ‰ ˙·ÚBz"L∆¬«¬»»»¿«
"·Ï55‡e‰Â È‡ ÔÈ‡"Â , ≈¿≈¬ƒ¿

והבעלֿגאווה  הקדושֿברוךֿהוא

¯e„Ï ÌÈÏBÎÈ 56"ביחדÈ¯‰ , ¿ƒ»¬≈
ÈÎÙ‰ ·vÓe „ÓÚÓa ‡e‰¿«¬»«»»¿ƒ
LcÁÏ CÈ¯ˆ ‡ÏÂ ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿…»ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ˜eÒtÓ ‰È‡¯ ‡È·‰Ïe¿»ƒ¿»»ƒ»∆≈

,‰¯BzÏ ˙eÎiL BÏ הכוונה אלא «»«»
עדין. יותר במובן הרוח' »‡Cל'גסות

Le¯Èt‰ Úe„ik ,‡e‰ ÔÈÚ‰57 »ƒ¿»«»««≈
"Áe¯‰ Èq‚"a,החסידות בתורת ¿«≈»«

.˙eq‚a ‡È‰ BlL ˙eiÁe¯‰L∆»»ƒ∆ƒ¿«
LÙ BÏ LiL Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆≈∆∆

d˙ÏeÚt ˙ÏÚBtL ˙È˜Ï‡ ויש ¡…ƒ∆∆∆¿»»
עליו  השפעה ‡eÏÈÙלה È¯‰Â ,«¬≈¬ƒ

‰BzÁz ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»«≈«¿»
Ìb ‡È‰ ˙È˜BÏ‡‰ LÙpaL∆«∆∆»¡ƒƒ«

‰ „vÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eiÁe¯˙eLaÏ˙‰ האלוקית הנפש של »ƒƒ»»ƒ««ƒ¿«¿
d„Èהרוחנית  ÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa מתלבשת הבהמית הנפש ידי על «∆∆««¬ƒ¿«»»

גם  האלוקית ‰‡È˜Ï˙הנפש LÙc ÈeÏÈb‰L Ìb ‰Óe ,Ûeba«««∆«ƒ¿∆∆»¡…ƒ
dÓˆÚובגוף הבהמית BzÁz‰,בנפש ‰‚¯„nÓ ‡l‡ BÈ‡ ואילו «¿»≈∆»ƒ«¿≈»«¿»

הנפש  של העליונות המדריגות

כלֿכך, יורדות לא ≈p‰ƒ‰האלוקית
LÙÂ Ûeb‰ ÏL ˙eqb‰««∆«¿∆∆
Ìb ˙eqb ÌÈÏÚBt ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¬ƒ««
„ÚÂ ,BlL ˙eiÁe¯a»»ƒ∆¿«
˙ÈNÚ BlL ˙eiÁe¯‰L∆»»ƒ∆«¬≈
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,˙eiÓLb«¿ƒ¿««««»
˙BNÚÏ CiL BÈ‡L ‰nÎÂ¿«»∆≈«»«¬

˙eiÁe¯ ˙eiÓLbÓ הכוונה שהיא ƒ«¿ƒ»ƒ
לגוף  הרוחנית הנשמה ירידת של

שלו  שהרוחניות מאחר כי הגשמי,

מגשמיות  יעשה איך נתגשמה עצמו

‰È‡רוחניות. ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â¿»≈»¿∆ƒ
,‰Òb‰ BÁe¯ ˙‡ ¯BaLÏƒ¿∆««»

¯‰fa ‡˙È‡„k58‡Ïc ‡Ú‡ ƒ¿ƒ»«…«»»¿»
ÔÈLh·Ó ,‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb .dÈÏ≈»¿»»ƒ≈
ÔÈLh·Ó ,‡˙ÓLc ‡¯B‰¿»¿ƒ¿»»¿«¿ƒ

dÈÏ בו עולה שלא ועבה) (גס עץ ≈
אותו  ומבקעים מבטשים האש

שלא  גוף ודקות). קטנות (לחתיכות

גס  הוא (כי הנשמה אור בו עולה

ו'שוברים' מבטשים ביותר), ומגושם

הישות  את מבטלים היינו אותו,

שלו. Ó‰והגסות Ìb e‰ÊÂ¿∆««
·e˙kM59Áe¯ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁ·Ê ∆»ƒ¿≈¡…ƒ«

Áe¯‰ ˙¯È·ML ,eÈ‰ ,‰¯aLƒ¿»»«¿∆¿ƒ«»«
ומעבר  הגסות, 'שבירת' של במובן

ביטול של "ÈÁ·Êלמצב ‡e‰ƒ¿≈
"ÌÈ˜Ï‡.'לה כקרבן p‰c‰,נחשב ¡…ƒ¿ƒ≈

dÈpÓ ÏÈÚÏ60 בפרק קודם בפסוק ¿≈ƒ≈
ֿ È˙k·זה לקדוש אומר המלך דוד ¿ƒ

Á·Êברוךֿהוא  ıBtÁ˙ ‡Ï…«¿∆«
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כי f"hyz'd ,hay c"ei

רּוח  אלקים זבחי נאמר ואחרּֿכ ואּתנה, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

ּבּזהר נׁש והקׁשה ֿ 61ּברה, קּודׁשא ּבעי לא וכי ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּדוד  אּלא כּו', קרּבנא קּמיּה ּדיקרבּון ְְְִִִֵֶַָָָָָֻּבריֿהּוא

לא  וקרּבנא קאמר, ּדאלקים ׁשּמא לקּמיּה -ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֻ

כּו'. ּדהוי' לׁשמא אּלא ּדאלקים, לׁשמא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹקרבין

הוי'62והינּו לׁשם הּוא הּבהמה מן קרּבן ׁשּכל , ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

מּדת  היא אלקים לׁשם אבל הרחמים, מּדת ְֱֲֲִִִִִִֵַַַָָֹהיא

ּוכמֹו ּבהמה, קרּבן מקריבין אין - ְְְְִִִֵֵַַַָָהּדין

לבּדֹו.63ׁשּכתּוב  להוי' ּבלּתי יחרם, לאלקים זבח ְְֱֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ

הּדין, מּדת אלקים, ׁשם מּצד ׁשּגם לפעֹול ְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹּוכדי

לֹו "נרצה ׁשּיהיה ּבאֹופן הּמחילה, ענין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָיהיה

עליו" רּוח 64לכּפר אלקים "זבחי נאמר זה על , ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּומבאר  הרּוח. ּגּסּות ׁשבירת ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָנׁשּברה",

צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר החֹוטא ה כ"ק ּדלכאֹורה, , ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

הּקרּבן  עלֿידי יתּכּפר אי ה', לקֹול ׁשמע ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹולא

הּקֹודם, ּבמּצבֹו נׁשאר ׁשהאדם ּדכיון ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ(והינּו,

ׁשּלא  ּׁשעׂשה מה הּקרּבן עלֿידי לֹו יתּכּפר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

ואף  הוי', ּדׁשם הרחמים מּדת ׁשּזהּו רק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכדבעי),

נׁשּברה  רּוח אכן, כּו'. הּׁשגגֹות על רק זה ְְִֵֶַַַַַָָָָּגם

ּומבאר  כּו'. תבּזה לא הּדין מּדת ּגם נׁשּבר, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹולב

ּברּור  ענין הּוא ּבהמה ׁשּקרּבן לפי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּטעם,

מּדת  רק מתּפּיסת ועלֿידיֿזה נֹוגּה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַקליּפת

- הּדין ּבמּדת ּגם הּפּיּוס לפעֹול ּוכדי ְְְֲִִִִִֵַַַַַָהרחמים,

ׁשבירת  ענין ׁשהּוא נׁשּברה, רּוח עלֿידי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָזהּו

להעבֹודה  ּבא ׁשעלֿידיֿזה הרּוח, ְְֲֵֶֶַַַָָָָּגּסּות

סטראֿאחרא, ואתהּפכא סטראֿאחרא  ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָּדאתּכפיא

לגמרי  הּטמאֹות קליּפֹות מׁשלׁש ּגם ,65ׁשּמהּפכים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

לׁשלׁש ׁשּיכּות לּה (ׁשּיׁש הּדין מּדת ּגם מתּפּיסת ׁשּבזה אלקים", "זבחי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוזהּו

עליו". לכּפר לֹו "ונרצה יהיה מּצּדּה ׁשּגם לגמרי), הּטמאֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָקליּפֹות
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ואילך].ה] קצט [ע' נא עה"פ] אור) [(יהל תהלים [אוה"ת]

(61.(291 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם (תורת פ"ב תשי"ב לגני באתי ד"ה גם וראה א. ה, זח"ג וראה א. קח, זהר 62)ח"ב

שם. לזח"ב א.63)הרקיע ד, בראשית חדש בזהר הנעלם מדרש וראה יט. כב, ד.64)משפטים א, אור 65)ויקרא יהל ראה

ג"ק  נשבר ונדכה, נשבר וכשהלב . . הטמאות בג"ק מתדבק והוא מק"נ גרוע כשמחטיאו שבאדם היצה"ר "שהרי שם:

כו'". הטמאות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰z‡Â קרבנות,היינו של בזבחים רצונך ÈÁ·Êאין ¯Ó‡ CkŒ¯Á‡Â ¿∆≈»¿««»∆¡«ƒ¿≈

¯‰fa ‰L˜‰Â ,‰¯aL Áe¯ ÌÈ˜Ï‡61 ֿ שהקדוש לומר אפשר איך ¡…ƒ«ƒ¿»»¿ƒ¿»«…«
בזבח, חפץ אינו ˜e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e‡ברוךֿהוא ÈÚa ‡Ï ÈÎÂ¿ƒ…»≈¿»¿ƒ

,'eÎ ‡a¯˜ dÈn˜ Ôe·¯˜Èc שיקריבו רוצה ֿ ברוךֿהוא הקדוש אין וכי ƒ»¿«≈À¿»»
קרבנות, -לפניו „Âc ‡l‡∆»»ƒ

,¯Ó‡˜ ÌÈ˜Ï‡c ‡nL dÈn˜Ï¿«≈¿»∆…ƒ»»«
‡ÓLÏ ÔÈ·¯˜ ‡Ï ‡a¯˜Â¿À¿»»»¿≈ƒƒ¿»
'ÈÂ‰c ‡ÓLÏ ‡l‡ ,ÌÈ˜Ï‡c∆…ƒ∆»ƒ¿»«¬»»

'eÎ ֿ הקדושֿברוך שאין אלו דברים

שם  לפני דוד אמר בזבח, רוצה הוא

לשם  קרבים לא והקרבנות אלוקים,

הוי'. לשם אלא ,eÈ‰Â62אלוקים ¿«¿
‡e‰ ‰Ó‰a‰ ÔÓ Ôa¯˜ ÏkL∆»»¿»ƒ«¿≈»
˙cÓ ‡È‰ 'ÈÂ‰ ÌLÏ¿≈¬»»ƒƒ«
ÌÈ˜Ï‡ ÌLÏ Ï·‡ ,ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¬»¿≈¡…ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈc‰ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ««ƒ≈
BÓÎe ,‰Ó‰a Ôa¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«¿≈»¿

·e˙kL63,Ì¯ÁÈ ÌÈ˜Ï‡Ï Á·Ê ∆»…≈«»¡…ƒ»√»
È„Îe .Bc·Ï 'ÈÂ‰Ï ÈzÏaƒ¿ƒ«¬»»¿«¿≈
ÌL „vÓ ÌbL ÏBÚÙÏƒ¿∆«ƒ«≈
ÔÈÚ ‰È‰È ,ÔÈc‰ ˙cÓ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ««ƒƒ¿∆ƒ¿«

‰ÏÈÁn‰ שלכפרתו החטא על «¿ƒ»
הקרבן, את È‰iL‰מביאים ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿∆

"ÂÈÏÚ ¯tÎÏ BÏ ‰ˆ¯"64ÏÚ , ƒ¿»¿«≈»»«
Áe¯ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁ·Ê" ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«ƒ¿≈¡…ƒ«
˙¯È·L ÔÈÚ ‡e‰L ,"‰¯aLƒ¿»»∆ƒ¿«¿ƒ«

,Áe¯‰ ˙eqb.הביטול עניין «»«
ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿«∆«

שייכות ,ה ˆ„˜' של האמור בעניין ∆∆
דוקא  הוי' לשם «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,הקרבן

,'‰ ÏB˜Ï ÚÓL ‡ÏÂ ‡ËBÁ‰«≈¿…»«¿
Ôa¯w‰ È„ÈŒÏÚ ¯tk˙È CÈ‡≈ƒ¿«≈«¿≈«»¿»

Ì„‡‰L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â) עצמו ¿«¿¿≈»∆»»»
Ì„Bw‰ B·vÓa ¯‡L שהיה כפי ƒ¿»¿«»«≈

שחטא, ŒÏÚבעת BÏ ¯tk˙È ‰nÏ»»ƒ¿«≈«
‡lL ‰NÚM ‰Ó Ôa¯w‰ È„È¿≈«»¿»«∆»»∆…

˜¯ ,(ÈÚ·„k אלא˙cÓ e‰fL ƒ¿»≈«∆∆ƒ«
Ìb Û‡Â ,'ÈÂ‰ ÌLc ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿≈¬»»¿««

'eÎ ˙B‚‚M‰ ÏÚ ˜¯ ‰Ê ונמצא ∆«««¿»

מוגבלת. ידו שעל הכפרה סוף סוף הקרבן, מעלת כל ¯Áeשעם ,ÔÎ‡»≈«
,¯aL ·ÏÂ ‰¯aLשלו הרוח גסות את 'שובר' האדם cÓ˙כאשר Ìb ƒ¿»»¿≈ƒ¿»«ƒ«

'eÎ ‰f·˙ ‡Ï ÔÈc‰.נעלית יותר הרבה שלו הכפרה Óe·‡¯ואזי «ƒ…ƒ¿∆¿»≈
צדק' ה'צמח e¯a¯אדמו"ר ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ó‰a Ôa¯wL ÈÙÏ ,ÌÚh‰«««¿ƒ∆»¿«¿≈»ƒ¿«≈

,d‚B ˙tÈÏ˜ בקבלה כמבואר ¿ƒ««
כוחות  ה'קליפות', שבין וחסידות

האור  את המכסות הסטראֿאחרא,

קליפה  יש אותו, ומסתירות האלוקי

בה  מעורב כי אור לשון 'נוגה ' בשם

של  והמקור השורש והיא ורע, טוב

והמותרים  הטהורים הדברים חיות

מבהמה  קרבן מביאים וכאשר שבעולם

הרע  בין ומבררים מבדילים כשרה,

לקדושה, הטוב את ומעלים והטוב

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הגשמית הבהמה בירור ¿«¿≈∆
,ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓ ˜¯ ˙Òit˙Óƒ¿«∆∆«ƒ«»«¬ƒ
˙cÓa Ìb Òeit‰ ÏBÚÙÏ È„Îe¿≈ƒ¿«ƒ«¿ƒ«
Áe¯ È„ÈŒÏÚ e‰Ê - ÔÈc‰«ƒ∆«¿≈«
˙¯È·L ÔÈÚ ‡e‰L ,‰¯aLƒ¿»»∆ƒ¿»¿ƒ«

Áe¯‰ ˙eqb ביטול שמחייבת «»«
המהות  ושינוי האדם מצד ושפלות

ש'שובר'ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰שלו, לאחר ∆«¿≈∆
הרוח  גסות B·Ú‰Ï„‰את ‡a»¿»¬»

‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
המאמר, בתחילת לעיל נתבאר שעניינם

של  והמעלה הוא והיתרון "אתהפכא"

ÌÈÎt‰nL ולקדושה לטוב הופכים ∆¿«¿ƒ
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏLÓ Ìb«ƒ»…¿ƒ«¿≈

È¯Ó‚Ï65, שהיא בהמה רק ולא ¿«¿≈
"ÈÁ·Ê'נוגה',מקליפת  e‰ÊÂ¿∆ƒ¿≈

Ìb ˙Òit˙Ó ‰ÊaL ,"ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»∆ƒ¿«∆∆«
˙eÎiL dÏ LiL) ÔÈc‰ ˙cÓƒ««ƒ∆≈»«»
˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ LÏLÏ¿»…¿ƒ«¿≈

È¯Ó‚Ï ֿ על היא שלהם שההתהוות ¿«¿≈
הדין  ממידת שנובעים צמצום ריבוי ידי
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dlkכב izeg` ipbl iz`a

‰p‰Â,הּבטּול ענין להיֹות צרי ׁשּבּתֹורה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּכל  מתחילים ולכן ּבּתפּלה, ּגם הּוא ְְְִִִֵֵַַַָָָּכן

ּופי  ּתפּתח ׂשפתי אדנ"י הּפסּוק ּבאמירת ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָֹּתפּלה

כ"ק  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין .ּתהּלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָיּגיד

מהר"ׁש מׁשה ו אדמֹו"ר רּבי מֹורנּו ּדברי עלּֿפי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹ

ּופי  ּתפּתח ׂשפתי אדנ"י הּפסּוק ׁשּפרּוׁש ,ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאלׁשי

ׂשפתי  ׁשאדנ"י ׁשּכׁשם הּוא, - ּתהּלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹיּגיד

ּפתח  הּתרּגּום: (ּכפרּוׁש ּבּתֹורה - ְְְְִֵַַַַָָּתפּתח

ולימּוד  הוי', ּדבר היא הּתֹורה ּכי ְְְְֲִִִַַַָָָָּבאֹוריתא),

אׁשר  ּדברי ּתפּתח, ּדֿׂשפתי ּבאֹופן הּוא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהאדם

ּבפי ּכעֹונה 66ׂשמּתי הּקֹורא 67, כן 68אחרי ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַ

ּבּתפּלה  ׁשּגם ,ּתהּלת יּגיד ּופי מבּקׁשים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאנּו

להיֹות  צריכה ׁשהּתפּלה ּדאף והינּו, כן. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָיהיה

היא  ׁשהעבֹודה לבבכם", ּבכל ּד"לעבדֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּבאֹופן

 ֿ מהּקדֹוׁש מבּקׁשים מּכלֿמקֹום האדם, ְְִִִֵַַַָָָָָָמּצד

הּגדה  (מּלׁשֹון יּגיד  "ּופי ׁשּיהיה ְְִִִִֶֶַַָָָּברּוֿהּוא

הּתרּגּום 69והמׁשכה  (ּכפרּוׁש "ּתהּלת ( ְְְְְִֵֶַַַָָָ

ׁשּלנּו ׁשהּתפּלה הּתפּלה), ענין ׁשהּוא ,ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּתּוׁשּבחּת

ׁשל  ּתפּלתֹו ּדהינּו הּקֹורא, אחר ּכעֹונה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּתהיה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר 70הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְֲֵַַַַָָ

ׁשּיכּבׁשּו רצֹון יהי מצלי: ְְְְְְִִִֵֶַָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

הּתפּלה  להתחיל ׁשּתקנּו וזהּו ּכעסי. את ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָרחמי

,ּתהּלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ"י ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹּבּפסּוק

ּתהיה  ׁשהּתפּלה ּדבכדי אריכּתא, ּכתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָוחׁשיב

'ה'אלׁשי ׁשּכתב ּוכמֹו ּלה ׁשהּתפ 71ּכדבעי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּובניו  חּיא רּבי ּכתפּלת ּכיצד 72ּתפעל [ּדלכאֹורה, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ

יכֹול  וכיצד ואחד, אחד מּכל זאת לדרֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹיכֹולים

ׁש"ּׂשפתי  ּדכׁשם הּבּקׁשה, הקּדמת ּבאה לזה הּנה מעצמֹו], זאת לדרֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהאדם
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סה"מ ו] עד"ז (וראה ובסופו בתחילתו ואילך) תסט ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ח תפתח שפתי אד' [ד"ה זה ד"ה תרכ"ו

ועוד]. תסה). ע' שם

כא.66) נט, ב.67)ישעי' לח, סוכה ובכ"מ.68)ע"ד ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א כו,69)ראה תבוא בחיי ראה

ובכ"מ. א. מא, שם לקו"ת קצח)). (ע' שם לתהלים אור) (יהל באוה"ת (הובא א.70)ג ז, וראה 71)ברכות עה"פ. תהלים

שם. אור) (יהל אוה"ת ב.72)גם פה, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השפעה  ולמנוע לצמצם הוא "Â¯ˆ‰שעניינה ‰È‰È dcvÓ ÌbL ,(∆«ƒƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»

."ÂÈÏÚ ¯tÎÏ BÏ¿«≈»»
,ÏeËa‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯BzaL ÌLk ‰p‰Â,לעיל כמבואר ¿ƒ≈¿≈∆«»»ƒƒ¿ƒ¿««ƒ

‰lÙz Ïk ÌÈÏÈÁ˙Ó ÔÎÏÂ ,‰lÙza Ìb ‡e‰ Ôk ֿ שמונה של ≈««¿ƒ»¿»≈«¿ƒƒ»¿ƒ»
העמידה, תפילת »ÈÓ‡a«¬ƒ¯˙עשרה,

ÁzÙz È˙ÙN È"„‡ ˜eÒt‰«»¬…»¿»«ƒ¿»
E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe במיוחד הקשור ƒ«ƒ¿ƒ»∆

ומבאר. שהולך כפי הביטול, לעניין

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ˜"Î וŒÏÚ «¿«¬»«

‰LÓ Èa¯ e¯BÓ È¯·c Ètƒƒ¿≈≈«ƒ…∆
˜eÒt‰ Le¯tL ,CÈLÏ‡«¿≈∆≈«»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌLkL ,‡e‰ - E˙l‰z¿ƒ»∆∆¿≈
- ÁzÙz È˙ÙN È"„‡L∆¬…»¿»«ƒ¿»
:Ìeb¯z‰ Le¯Ùk) ‰¯Bza«»¿≈««¿

‡˙È¯B‡a Á˙t בתורהÈk ,( ¿«¿«¿»ƒ
,'ÈÂ‰ ¯·c ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¬»»
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡‰ „eÓÈÏÂ¿ƒ»»»¿∆

,ÁzÙz È˙ÙNc לומד האדם כאשר ƒ¿»«ƒ¿»
משל  דברים אומר איננו הוא תורה,

האדם  של ודיבורו ה' דבר אלא עצמו

פותח, שהקדושֿברוךֿהוא באופן הוא

לו  וגורם האדם שפתי את כביכול,

הם  התורה ודברי תורה, דברי לומר

È¯·c הקדושֿברוךֿהוא של דבריו ¿»«
EÈÙa ÈzÓN ¯L‡66,האדם בפי ¬∆«¿ƒ¿ƒ

דברי  ואין לעצמו מציאות אינו והאדם

הוא  אלא אליו מתייחסים התורה

‰BÚk67‡¯Bw‰ È¯Á‡68 וחוזר ¿∆«¬≈«≈
ÌÈLw·Óאחריו, e‡ ÔÎ BÓk¿≈»¿«¿ƒ

ÌbL ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«
ÔÎ ‰È‰È ‰lÙza כל בה יהיה ולא «¿ƒ»ƒ¿∆≈

של  העצמית האישית למציאות ביטוי

lÙz‰L‰האדם. Û‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿«∆«¿ƒ»
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿∆

"ÌÎ··Ï ÏÎa B„·ÚÏ"c כל עם ƒ¿»¿¿»¿«¿∆
של  המתפלל,הלב האדם

ÌÈLw·Ó ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì„‡‰ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒƒ«»»»ƒ»»¿«¿ƒ
‰„b‰ ÔBLlÓ) „ÈbÈ ÈÙe" ‰È‰iL ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó≈«»»∆ƒ¿∆ƒ«ƒƒ¿«»»

‰ÎLÓ‰Â69 המלך דוד שאמר וכמו תורה': ב'לקוטי שמבואר וכפי ¿«¿»»
רק  יתברך מאתו הכל כי תהלתך. יגיד ופי תפתח שפתי אדנֿי עליוֿהשלום

לשון  הוא יגיד יגיד, כמו פי המשכה

רק  הוא שהפה קדמוהי, מן ונפק נגד

דיבורו  ויתגלה ידו על שיומשך הכלי

(Le¯Ùkיתברך  "E˙l‰z (¿ƒ»∆¿≈
,CzÁaLez Ìeb¯z‰ של שבחו ««¿¿«¿»

ÔÈÚהקדושֿברוךֿהוא  ‡e‰L∆ƒ¿«
elL ‰lÙz‰L ,(‰lÙz‰«¿ƒ»∆«¿ƒ»∆»
,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk ‰È‰zƒ¿∆¿∆«««≈
ŒLB„w‰ ÏL B˙lÙz eÈ‰c¿«¿¿ƒ»∆«»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡e‰ŒCe¯a»¿«¬««≈

Ï"Ê70‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ
ÈÏˆÓ מתפלל :הקדושֿברוךֿהוא «¿≈

˙‡ ÈÓÁ¯ eLaÎiL ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»∆ƒ¿¿«¬«∆
.ÈÒÚk«¬ƒ

e‰ÊÂ הפנימי e˜zLהטעם ¿∆∆ƒ¿
˜eÒta ‰lÙz‰ ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ»«»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
‰lÙ˙k ·ÈLÁÂ ,E˙l‰z¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿ƒ»

,‡zÎÈ¯‡ גאולה בין הפסק ואינו ¬ƒ¿»
כאמור  ≈¿È„Î·c¿ƒלעיל,לתפילה,

BÓÎe ,ÈÚ·„k ‰È‰z ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿
'CÈLÏ‡'‰ ·˙kL71‰lÙz‰L ∆»«»«¿≈∆«¿ƒ»

‡iÁ Èa¯ ˙lÙ˙k ÏÚÙzƒ¿«ƒ¿ƒ««ƒƒ»
ÂÈ·e72 רבי כמסופר שכאשר בגמרא »»

משיב  אמר להתפלל, ירדו ובניו חייא

הגשם  מוריד אמר רוח, ונשבה הרוח

המתים  מחייה לומר וכשבא גשם, וירד

העולם  Èkˆ„רגש ,‰¯B‡ÎÏc]¿ƒ¿»≈«
„Á‡ ÏkÓ ˙‡Ê LB¯„Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿…ƒ»∆»
Ì„‡‰ ÏBÎÈ „ˆÈÎÂ ,„Á‡Â¿∆»¿≈«»»»»
‰p‰ ,[BÓˆÚÓ ˙‡Ê LB¯„Ïƒ¿…≈«¿ƒ≈
,‰Lwa‰ ˙Óc˜‰ ‰‡a ‰ÊÏ¿∆»»«¿»«««»»
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כג f"hyz'd ,hay c"ei

אחר  ּכעֹונה הּוא ׁשּלימּודֹו ּבּתֹורה, ְְִִֶֶַַַָָּתפּתח"

ׁשאינֹו ,"ּתהּלת יּגיד "ּופי כן ּכמֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָהּקֹורא,

ּוממׁשי מּגיד רק הּוא אּלא לעצמֹו, ְְְְִִִֶַַַַָמציאּות

רחמיו  ׁשּיכּבׁשּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ְְְֲִִֶֶַַָָָָּתפּלתֹו

הּדין  מּדת את ׁשּיכּבׁשּו הינּו, ּכעסֹו, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַאת

הּתחּתֹון  חּבּור  ויפעלּו וההגּבלֹות, ְְְְְְְֲִִִַַַַַָוהמדידֹות

להיֹות  הּתפּלה), ענין ּכללּות (ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָוהעליֹון

ּבּתחּתֹונים. יתּבר לֹו ְְִִִֵַַָָּדירה

ּבּמאמר,CÈLÓÓeט) אדמֹו"ר מו"ח כ"ק «¿ƒְֲַַַָ

ּבפרטּיּות  הּתפּלה ענין ְְְְִִִִֵַַָָּבבאּור

ּׁשּכתּוב  מה יּובן ּובזה הּטה 73יֹותר: לדוד, ּתפּלה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

לדוד" ּד"תפּלה אני, ואביֹון עני ּכי ענני אזנ ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָה'

(ׁשּזהּו מלכּות ּדבחינת והּבטּול ההתקּׁשרּות ְְְְְִִִִֶֶַַַַַהּוא

הּמלכּות  לספירת מרּכבה היה הּנה 74ׁשּדוד ,( ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבני  ּכל עבּור ּדוד (ׁשהתּפּלל הּבּקׁשה ּתֹוקף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּגֹודל

וענני, גֹו' הטה יׂשראל) ּכנסת עבּור ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָיׂשראל,

 ֿ (עדּֿכאן אני ואביֹון ּדֿעני לפי הּוא, מה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָמּפני

עם  לּתפלה ׁשנגׁש לכ ׁשנֹוסף והינּו, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָלׁשֹונֹו).

צרי ,ּתהלת יגיד ּדֿפי הּכללית ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָההקדמה

והענין  אני. ואביֹון ּדֿעני ההרגׁש אצלֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָלהיֹות

ּבזהר  ּכדאיתא ּדתפלת 75ּבזה, הענין ׁשיׁשנֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

למׁשה  ּתפלה ענין הּוא ׁשּבכללּות 76עׁשיר, ְְְְִִִִֶֶַָָָֹ

ּכדאיתא  עׁשיר, ּבׁשם נקרא מׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹ[ׁשהרי

וכּולן 77ּבגמרא  קֹומה, ּובעל ועׁשיר גּבֹור חכם על אלא ׁשֹורה הּׁשכינה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עׁשיר, כּו'. נתעׁשר 78ממׁשה ׁשמזה יהא, ׁשל ּפסלּתן ,ל ּפסל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

יעטף 79מׁשה  כי לעני תפלה עני, ּדתפלת הענין ויׁשנֹו ּבזהר 80], ואיתא , ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

מׁשה  ׁשל ּתפלתֹו ׁשגם היֹות ּדעם והינּו, העׁשיר. לתפלת קֹודמת העני ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתפלת

נאמר  היתה 81(עליו האדמה) ּפני על אׁשר האדם מּכל מאד ענו מׁשה והאיׁש ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

לתפלתֹו יעטף" כי לעני "ּתפלה קֹודמת מּכלֿמקֹום ,ּתהלת יגיד ּדּֿופי ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבאֹופן

עׁשיר, ּתפלת ׁשהיא מׁשה ּתפלת ּדהנה, ּבזה, והענין עׁשיר. ּתפלת מׁשה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשל

נׁשמתֹוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ׁשמבאר ּוּכפי ּביֹותר, מעלתּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָגדלה
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א.80) קב, ג.81)תהלים יב, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B„eÓÈlL ,‰¯Bza "ÁzÙz È˙ÙO"L ÌLÎc האדם לא ‰e‡של ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿»«»∆ƒ

אלא עניין  עצמו ÈbÈ„שלו ÈÙe" ÔÎ BÓk ,‡¯Bw‰ ¯Á‡ ‰BÚk¿∆«««≈¿≈ƒ«ƒ
‡e‰ ‡l‡ ,BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ,"E˙l‰z והוא לחלוטין בטל ¿ƒ»∆∆≈¿ƒ¿«¿∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙lÙz CÈLÓÓe „ÈbÓ בעצמו ¯˜ ««ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆«»»
,BÒÚk ˙‡ ÂÈÓÁ¯ eLaÎiL∆ƒ¿¿«¬»∆«¬

eLaÎiL ,eÈ‰ העליונים הרחמים «¿∆ƒ¿¿
˙B„È„Ó‰Â ÔÈc‰ ˙cÓ ˙‡∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ
¯eaÁ eÏÚÙÈÂ ,˙BÏa‚‰‰Â¿««¿»¿ƒ¿¬ƒ
e‰fL) ÔBÈÏÚ‰Â ÔBzÁz‰««¿¿»∆¿∆∆

‰lÙz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk מלשון ¿»ƒ¿««¿ƒ»
התחתון ),התחברות  חיבור ידי ועל

הבריאה  כוונת נשלמת והעליון

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
.ÌÈBzÁza««¿ƒ

Á"ÂÓ ˜"Î CÈLÓÓe (Ë«¿ƒ
ÔÈÚ ¯e‡·a ,¯Ó‡na ¯"BÓ„‡«¿««¬»¿≈ƒ¿«

‰lÙz‰ המיוחדת שלה והשייכות «¿ƒ»
והשפלות  הביטול eiË¯Ùaƒ¿»ƒ˙לעניין

‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e :¯˙BÈ≈»∆»«
·e˙kM73‰h‰ ,„Â„Ï ‰lÙz ∆»¿ƒ»¿»ƒ«≈

ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk ÈÚ EÊ‡ '‰»¿¿¬≈ƒƒ»ƒ¿∆¿
‡e‰ "„Â„Ï ‰lÙ˙"c ,È‡»ƒƒ¿ƒ»¿»ƒ
˙ÈÁ·c ÏeËa‰Â ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓהעליונה„ÂcL e‰fL) «¿∆∆∆»ƒ
Ó ‰È‰‰·k¯ כמו) לגמרי בטל »»∆¿»»

רצון  כל לה שאין הרוכב לגבי מרכבה

‰eÎÏn˙משלה) ˙¯ÈÙÒÏ74,( ƒ¿ƒ«««¿
‰Lwa‰ Û˜Bz Ï„Bb ‰p‰ƒ≈∆∆««»»
Èa Ïk ¯e·Ú „Âc Ïlt˙‰L)∆ƒ¿«≈»ƒ¬»¿≈
(Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰Ó ÈtÓ ,ÈÚÂ 'B‚ ‰Ë‰¬≈«¬≈ƒƒ¿≈«

,‡e‰ יענה זכות ובאיזו סיבה באיזו

ולתחנונים  לתפילות הקדושֿברוךֿהוא

ישראל  בני ÔBÈ·‡Âשל ÈÚc ÈÙÏ¿ƒ¿»ƒ¿∆¿
È‡ והביטול השפלות עניין בגלל »ƒ

.(BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú)««¿
L‚L CÎÏ ÛÒBL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿«∆ƒ«

‰‰˜„Ó‰האדם  ÌÚ ‰ÏÙzÏ«¿ƒ»ƒ««¿»»
,E˙Ï‰z „È‚È ÈÙc ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆
לביטול  הכוונה לעיל שכמבואר

‡ˆBÏושפלות ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆¿
È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚc L‚¯‰‰ שהוא «∆¿≈¿»ƒ¿∆¿»ƒ

ומבאר. שהולך כפי ביטול, של נוסף עניין

‡˙È‡„k ,‰Êa ÔÈÚ‰Âכמובא¯‰Êa75˙ÏÙ˙c ÔÈÚ‰ BLÈL ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»«…«∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰LÓÏ ‰ÏÙz ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,¯ÈLÚ76‰LÓ È¯‰L] »ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿…∆∆¬≈…∆

‡¯Ó‚a ‡˙È‡„k ,¯ÈLÚ ÌLa ‡¯˜77‰¯BL ‰ÈÎM‰ ÔÈ‡L ƒ¿»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«¿»»∆≈«¿ƒ»»
¯ÈLÚÂ ¯Ba‚ ÌÎÁ ÏÚ ‡Ï‡∆»«»»ƒ¿»ƒ

ÔÏeÎÂ ,‰ÓB˜ ÏÚ·e כל את ««»¿»
השכינה  להשראת הללו התנאים

BÓkלומדים ,¯ÈLÚ .'eÎ ‰LÓÓƒ…∆»ƒ¿
·e˙kL78EÏ ÏÒt,לוחות ∆»¿»¿

לומדים "לך" «¿«¿ÔzÏÒtומהלשון
¯LÚ˙ ‰ÊÓL ,‡‰È EÏL∆¿¿≈∆ƒ∆ƒ¿«≈

‰LÓ79 הלוחות BLÈÂמפסולת ,[ …∆¿∆¿
,ÈÚ ˙ÏÙ˙c ÔÈÚ‰ הכתוב כלשון »ƒ¿»ƒ¿ƒ«»ƒ

ÛËÚÈ ÈÎ ÈÚÏ ‰ÏÙ˙80, ¿ƒ»¿»ƒƒ«¬…
‡˙È‡Â מובא˙ÏÙzL ¯‰Êa ¿ƒ»«…«∆¿ƒ«

¯ÈLÚ‰ ˙ÏÙ˙Ï ˙Ó„B˜ ÈÚ‰∆»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆»ƒ
עליה  ‰BÈ˙ועדיפה ÌÚc ,eÈ‰Â .¿«¿¿ƒ¡

ÂÈÏÚ) ‰LÓ ÏL B˙ÏÙz Ì‚L∆«¿ƒ»∆…∆»»
¯Ó‡81ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â ∆¡«¿»ƒ…∆»»

ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó¿…ƒ…»»»¬∆«
ÔÙB‡a ‰˙È‰ (‰Ó„‡‰ Èt¿≈»¬»»»¿»¿∆

,C˙Ï‰z „È‚È ÈÙec מתוך תפילה ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ושפלות, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒביטול

ÈÎ ÈÚÏ ‰ÏÙz" ˙Ó„B˜∆∆¿ƒ»¿»ƒƒ
,‰LÓ ÏL B˙ÏÙ˙Ï "ÛËÚÈ«¬…ƒ¿ƒ»∆…∆

¯ÈLÚ ˙ÏÙz יש העני לתפילת ¿ƒ«»ƒ
העשיר. תפילת על עדיפות

˙ÏÙz ,‰‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
,¯ÈLÚ ˙ÏÙz ‡È‰L ‰LÓ…∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ
ÈÙke ,¯˙BÈa d˙ÏÚÓ ‰Ï„‚»¿»«¬»»¿≈¿ƒ
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯‡·ÓL∆¿»≈
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"˘¯Â‰Ó)ƒ¿»≈∆
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dlkכד izeg` ipbl iz`a

ּכפי ז ּבארּוכה  לא הּוא העׁשירּות ענין ׁשאמּתית , ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָֹ

דבר, ׁשּום חסר ׁשלא רק ׁשזהּו לחׁשֹוב  ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשיכֹולים

לֹו יחסר אׁשר מחסֹורֹו די רק הּוא זה ענין ,32ּכי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

והינּו העׁשירּות. ענין עדין זה ׁשּבכללּות 82ואין , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשל  הענין יׁשנֹו ּולאחריֿזה העניּות, ענין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָיׁשנֹו

אׁשר  מחסֹורֹו די העני, ׁשל החסרֹון ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהׁשלמת

לעׁשרֹו מחּויב אּתה אי אבל לֹו, ,83יחסר ְְְְֲִֶַַַָָָ

ׁשּום  ׁשאין העׁשירּות, ענין הּוא מזה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּולמעלה

ענינים  ׁשל חסרֹון לא אפילּו לֹו, ׁשחסר ְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹדבר

אליהם, ׁשיכּות לֹו היתה לא לכן ׁשמקֹודם ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכאלּו

ועלּֿדרֿזה  כּו'. הּׁשפע  ּבריּבּוי  ׁשמּוׁשפע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָּכיֿאם

הינּו ּדמׁשה, עׁשיר ּתפּלת ׁשענין ּברּוחנּיּות, ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹהּוא

ׁשּום  ללא רק לא קדּוׁשה עניני ּכל אצלֹו ְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹׁשהיּו

ּומּכלֿמקֹום,ח  עׁשירּות. ׁשל ּבאֹופן אּלא ּסרֹון, ְֲִִִֶֶֶָָָָ

ׁשּכדי  והינּו, העׁשיר, לתפּלת קֹודמת העני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּתפּלת

צרי אינגאנצן, גאר ּדערנעמען זאל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהּתפּלה

עני  ּכי ענני אזנ ה' הּטה לעני, "ּתפּלה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָלהיֹות

מּגעת  והׁשפלּות ׁשהּבטּול לפי אני", ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָואביֹון

ּולמעלה  ּבעֹומק למּטה) ּגם ממׁשיכה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ(ּובמילא

ׁשאין  ּבלבד זֹו ׁשּלא עׁשיר, מּתפּלת אפילּו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹיֹותר

קדּוׁשה  עניני אּלא קדּוׁשה, ּבעניני חּסרֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאצלֹו

עׁשירּות. ׁשל ּבאֹופן אצלֹו ְְֲִֵֶֶֶהם

ּבֹוÌiÒÓeי) ׁשאין יּו"ד, ּבֹו אין ר' מהּֿׁשאיןּֿכן ד', האֹות וזהּו ּבּמאמר: ¿«≈ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא  ולכן וגּסּות, יׁשּות ּבבחינת הּוא אּדרּבה הּבטּול, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת

ׁשאין  הּוא ּדסטראֿאחרא והּדּלּות והענּיּות ּביׁשא, סטרא על ּדאתחזיאּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמאתון

יֹותר  ּומציאּות יׁש ּבבחינת נעׂשים הם הרי ּגּופא ּובזה לאלקּות, ׁשּיכּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהם

ׁשהן  ּבאֹופן הּוא ור', ד' האֹותּיֹות ּבין ׁשהחלּוק והינּו, (עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויֹותר

מאתון  היא ר' ואֹות ּבקדּוׁשה, היא ד' ׁשאֹות ּבלבד זֹו ׁשּלא לגמרי, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהפכּיֹות

נעלית  מדרגה היא ד' ׁשאֹות מּזה, יתרה אּלא ּביׁשא, סטרא על ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדאתחזיאּו

ּדּלּות, ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ׁשאף הּמלכּות, ספירת ענין ׁשּזהּו ּגּופא, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבּקדּוׁשה
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בכלי 82) כסף בכלי ישתמש זהב בכלי משתמש הי' כו' לעשרו כו' מחסורו די האופנים: ג' ושם) ב. (סז, כתובות עיין

נחשת. בכלי ישתמש שם.83)כסף כתובות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Îe¯‡a זÌÈÏBÎÈL ÈÙk ‡Ï ‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L , «¬»∆¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ…¿ƒ∆¿ƒ

˜¯ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ Èk ,¯·„ ÌeL ¯ÒÁ ‡ÏL ˜¯ e‰ÊL ·BLÁÏ«¬∆∆«∆…»≈»»ƒƒ¿»∆«
BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ È„ לספק שצריך צדקה לעניין התורה כלשון ≈«¿¬∆∆¿«

לעשיר, שיהפוך עד צדקה לו לתת חובה אין אבל מחסורו את ≈¿ÔÈ‡Âלעני
.˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‰Ê∆¬«ƒƒ¿«»¬ƒ

eÈ‰Â82˙eÏÏÎaL כללי , באופן ¿«¿∆ƒ¿»
ועשירות  בעניות מדריגות כמה יש

˙eÈÚ‰ ÔÈÚ BLÈ האדם כאשר ∆¿ƒ¿«»¬ƒ
ומחסור, בעוני ∆≈¬»¿ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰נמצא

˙ÓÏL‰ ÏL ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»∆«¿»«
È„ ,ÈÚ‰ ÏL ÔB¯ÒÁ‰«ƒ»∆∆»ƒ≈
Ï·‡ ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«¬»

B¯LÚÏ ·ÈeÁÓ ‰z‡ È‡83, ƒ«»¿»¿«¿
ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ¿«
¯·„ ÌeL ÔÈ‡L ,˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ∆≈»»
ÔB¯ÒÁ ‡Ï eÏÈÙ‡ ,BÏ ¯ÒÁL∆»≈¬ƒ…ƒ»
Ì„B˜ÓL eÏ‡k ÌÈÈÚ ÏL∆ƒ¿»ƒ»≈∆ƒ∆

ÔÎÏעשיר שנעשה ‰È˙‰לפני ‡Ï »≈…»¿»
Ì‡ŒÈk ,Ì‰ÈÏ‡ ˙eÎÈL BÏ«»¬≈∆ƒƒ
'eÎ ÚÙM‰ ÈeaÈ¯a ÚÙLeÓL∆¿»¿ƒ«∆«
באמת. עשירות נחשב כזה מצב ודווקא

,˙eiÁe¯a ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»ƒ
,‰LÓc ¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿…∆
ÈÈÚ Ïk BÏˆ‡ eÈ‰L eÈ‰«¿∆»∆¿»ƒ¿¿≈
ÌeL ‡ÏÏ ˜¯ ‡Ï ‰Le„¿̃»…«¿…
ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ,ÔB¯qÁƒ»∆»¿∆∆

˙e¯ÈLÚ."השפע ŒÏkÓe"בריבוי ¬ƒƒ»
˙Ó„B˜ ÈÚ‰ ˙lÙz ,ÌB˜Ó»¿ƒ«∆»ƒ∆∆
È„kL ,eÈ‰Â ,¯ÈLÚ‰ ˙lÙ˙Ïƒ¿ƒ«∆»ƒ¿«¿∆¿≈
ÔÚÓÚ¯Úc Ï‡Ê ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»»∆¿∆∆

Ôˆ‡‚È‡ באדם ‚‡¯ תחדור »ƒ¿«¿¿
ובשלימות, לגמרי אותו ו'תתפוס'

ÈÚÏ ‰lÙz" ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ»∆»ƒ
ÈÚ Èk ÈÚ EÊ‡ '‰ ‰h‰«≈»¿¿¬≈ƒƒ»ƒ
ÏeËa‰L ÈÙÏ ,"È‡ ÔBÈ·‡Â¿∆¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ

˙ÚbÓ ˙eÏÙL‰Â לה ויש נוגעת ¿«ƒ¿«««
והשפעה «≈¿(ÏÈÓ·e‡פעולה

˜ÓBÚa (‰hÓÏ Ìb ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»«¿«»¿∆
˙lÙzÓ eÏÈÙ‡ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¬ƒƒ¿ƒ«
ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL ,¯ÈLÚ»ƒ∆…ƒ¿«∆≈

BÏˆ‡ Ì‰ ‰Le„˜ ÈÈÚ ‡l‡ ,‰Le„˜ ÈÈÚa ÔB¯qÁ BÏˆ‡∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈¿»∆»ƒ¿¿≈¿»≈∆¿
˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÙB‡a באופן הם העני של והביטול השפלות סוף סוף כי ¿∆∆¬ƒ

העשיר. אצל מאשר עמוק יותר הרבה

,'„ ˙B‡‰ e‰ÊÂ :¯Ó‡na ÌiÒÓe (È ועניות לדלות שרומזת ¿«≈««¬»¿∆»
כמבואר  הקדושה, בצד למעליותא,

באריכות, ¯'לעיל ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈
„"eÈ Ba ÔÈ‡ לאות שיש כפי בצידו ≈

‰ÏeËa,ד', ˙ÈÁa Ba ÔÈ‡L∆≈¿ƒ««ƒ
˙eLÈ ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‰a¯c‡«¿«»ƒ¿ƒ«≈
ÔÂ˙‡Ó ‡e‰ ÔÎÏÂ ,˙eq‚Â¿«¿»≈≈«¿»
,‡LÈa ‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»ƒ»

הרע, בצד הנראות eiÚ‰Â¿»¬ƒ˙האותיות
‡e‰ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ˙elc‰Â¿««¿ƒ¿»«¬»
,˙e˜Ï‡Ï ˙eÎiL Ì‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆«»∆…

חסרון, של ודלות Ùeb‡עניות ‰Ê·e»∆»
ÌÈNÚעצמו Ì‰ È¯‰ הזמן במשך ¬≈≈«¬ƒ

¯˙BÈ ˙e‡ÈˆÓe LÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿ƒ≈
.(BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú) ¯˙BÈÂ¿≈«»¿

˜eÏÁ‰L ,eÈ‰Â ההבדלÔÈa ¿«¿∆«ƒ≈
Bi˙B‡‰ÔÙB‡a ‡e‰ ,'¯Â '„ ˙ »ƒ¿¿∆

BÊ ‡lL ,È¯Ó‚Ï ˙BiÎÙ‰ Ô‰L∆≈»¿ƒ¿«¿≈∆…
‡È‰ '„ ˙B‡L „·Ïaƒ¿«∆ƒ
‡È‰ '¯ ˙B‡Â ,‰Le„˜a«¿»¿ƒ
‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c ÔÂ˙‡Ó≈«¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ¿»

,‡LÈa,הקדושה היפך של הצד ƒ»
'„ ˙B‡L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆∆
‰Le„wa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ‡È‰ƒ«¿≈»«¬≈«¿»

‡Ùeb,עצמה˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ e‰fL »∆∆ƒ¿«¿ƒ«
ÔÙB‡a ‡È‰L Û‡L ,˙eÎÏn‰««¿∆«∆ƒ¿∆
dÓ¯bÓ dÏ ˙ÈÏc ,˙elc ÏL∆«¿≈»ƒ«¿»
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הפסח, באכילת הלל בהכנה dfeשיאמרו כללי ענין אינו
זאת. להשלים הכרח אין ולפיכך ה', עבדי להיות

בעת הנאמר ההלל מצד zhigyואילו הוא הפסח

זהו עצמה, זהו dhigydמעבודתwlgהשחיטה ולכן –
ואפשר  שצריך פסח, של הכללית בעבודה גם חלק

תמיד. לתקן

(e"kyz t"yg` zgiyn)

•

1

2

3

4

5

6

האשך אעאוד טל

f"hyz'd ,hay c"ei

עלֿידיֿזה  ּדוקא הרי ּכלּום, מּגרמּה לּה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּדלית

ׁשּלמעלה, האֹורֹות ּכל את ּבתֹוכּה היא ְְְִֶֶֶֶַָָָָּכֹונסת

למּטה, ההתנּׂשאּות ענין ּכללּות נמׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומּמּנה

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו יתּבר לֹו ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָלהיֹות

יֹותר  למעלה מּגיעים הּבטּול ּתכלית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָׁשעלֿידי

ׁשּבסטראֿאחרא  ר', אֹות ואלּו עׁשיר). ְְְְֲִִִִִֶַַָָָמּתפּלת

ׁשל  ּבאֹופן להיֹותּה הּיׁשּות, ּתכלית היא ְְְִִִֵֶֶַַָָּגּופא

מּכל  ּדּלה ׁשהיא ּבלבד זֹו ׁשּלא וריׁשּות, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּדּלּות

עניני  מּכל רׁשה ּגם ׁשהיא אּלא קדּוׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָעניני

חֹומרּיּות  ׁשל מציאּות נעׂשת ׁשּמּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָקדּוׁשה,

הּיׁש. מציאּות ּתכלית ְְְִִֵַַַָלמּטה,

ּדתבת e‰ÊÂיא) האֹותּיֹות אחת היא ר' ׁשהאֹות ¿∆ְִִֵֶַַַָָ

את  ועׂשית נאמר זה ׁשעל ְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ'קרׁש',

ׁשּתכלית  הינּו, ׁשּטים, עצי לּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקרׁשים

ׁשּנֹותן  הענין את ּבּקדּוׁשה למצֹוא היא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

הׁשּתלׁשלּות  ׁשעלֿידי ּכזֹו למציאּות ְְְְְִִִֵֶַַָָמקֹום

האֹותּיֹות  ענין ׁשּזהּו ּדסטראֿאחרא, הענין להיֹות יּוכל ּונפילֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָוצמצּומים

קּבלה  ּבספרי ּכדאיתא ור', הּגבּורֹות 84ק' ענין ׁשהּוא והֹוד, נצח הּוא ׁשענינם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּצמצּומים  (לאחרי להיֹות יכֹול ׁשּמּזה ּבּקדּוׁשה, מּטה למּטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהּצמצּומים

ּדאתּכפיא  העבֹודה ועלֿידי הּׁשפלּות, ּבתכלית זה' ּד'לעּומת הענין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּנפילֹות)

 ֿ ׁשעלֿידי לּמׁשּכן, קרׁשים מהם עֹוׂשים סטראֿאחרא, ואתהּפכא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָסטראֿאחרא

ּבתֹו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּיהיה העֹולם, ּבריאת ּכּונת ּתכלית את מקּימים ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה

יֹותר), נעלה (ּובאֹופן הּבריאה ּבהתחלת ׁשהיה ּכפי מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְִִִֶַַַָָָׁשעיקר
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ואילך).84) שכב (ע' ק' אות – התורה אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר גם וראה ויקהלֿפקודי. פ' להאריז"ל לקו"ת ראה

וש"נ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌeÏk(באריכות לעיל (כמבואר עצמה משל כלום לה Âc˜‡אין È¯‰ ¿¬≈«¿»

˙ÒBk ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚוקולטת ‰‡B¯B˙מקבלת Ïk ˙‡ dÎB˙a ‡È‰ «¿≈∆∆∆ƒ¿»∆»»
‰pnÓe ,‰ÏÚÓlL מלכות ÔÈÚמספירת ˙eÏÏk CLÓ ∆¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«

C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙BÈ‰Ï ,‰hÓÏ ˙e‡O˙‰‰ נשלמת וכך למטה «ƒ¿«¿¿«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
הבריאה  a˙pL‡¯כוונת BÓÎe)¿∆ƒ¿»≈

ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz È„ÈŒÏÚL ÏÈÚÏ¿≈∆«¿≈«¿ƒ«ƒ
˙lÙzÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«
,'¯ ˙B‡ eÏ‡Â .(¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ

‡Ùeb ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒaL עצמה ∆¿ƒ¿»«¬»»
d˙BÈ‰Ï ,˙eLi‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿»
,˙eLÈ¯Â ˙elc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈
‰lc ‡È‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆ƒ«»

וחסרה ˜„Le‰,ריקה ÈÈÚ ÏkÓƒ»ƒ¿¿≈¿»
‰L¯ Ìb ‡È‰L ‡l‡ הוא ו'רש' ∆»∆ƒ«»»

לעיל  (כמבואר מ'דל' חמור יותר דבר

מהפסוקים), נלמד הדבר «ÏkÓƒכיצד
˙NÚ ‰fnL ,‰Le„˜ ÈÈÚƒ¿¿≈¿»∆ƒ∆«¬≈
,‰hÓÏ ˙ei¯ÓBÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿«»

,Li‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÏÎz הניגוד «¿ƒ¿ƒ«≈
במציאות'. ל'ביטול הגמור

‡È‰ '¯ ˙B‡‰L e‰ÊÂ (‡È¿∆∆»ƒ
,'L¯˜' ˙·˙c ˙Bi˙B‡‰ ˙Á‡««»ƒ¿≈«∆∆
˙‡ ˙ÈNÚÂ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL∆«∆∆¡«¿»ƒ»∆

ÌÈL¯w‰ לא דבר הם עצמם שמצד «¿»ƒ
ÌÈhLרצוי ÈˆÚ ÔkLnÏ לדבר «ƒ¿»¬≈ƒƒ

ÈÏÎzL˙שבקדושה, ,eÈ‰«¿∆«¿ƒ
‡BˆÓÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿

‰Le„wa הן ור' ק' האותיות שהרי «¿»
האותיות  כ"ב כל כמו קדושות, אותיות

למצוא  צריך עצמה שבקדושה אלא

ÌB˜Ó Ô˙BpL ÔÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»∆≈»
È„ÈŒÏÚL BÊk ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ»∆«¿≈
ÌÈÓeˆÓˆÂ ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿ƒ¿ƒ

˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ,˙BÏÈÙe מזה ¿ƒ«ƒ¿

‡˙È‡„k ,'¯Â '˜ ˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
˜Ïa‰כמובא È¯ÙÒa84ÌÈÚL'ור ק' האותיות הספירות ‰e‡של ¿ƒ¿≈«»»∆ƒ¿»»

‰hÓ ‰hÓÏ ÌÈÓeˆÓv‰Â ˙B¯e·b‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,„B‰Â Áˆ≈«¿∆ƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿«»«»
‰Le„wa,עצמהÌÈÓeˆÓv‰ È¯Á‡Ï) ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰fnL «¿»∆ƒ∆»ƒ¿¿«¬≈«ƒ¿ƒ

˙ÓeÚÏ'c ÔÈÚ‰ (˙BÏÈÙp‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«
ŒÏÚÂ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a '‰Ê∆¿«¿ƒ«ƒ¿¿«
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡Â ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»¿ƒ¿«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ,לעיל כמבואר ƒ¿»«¬»
Ì‰Ó ÌÈNBÚ אלו מעניינים ƒ≈∆

ור' ק' באותיות הנרמזים בקדושה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔkLnÏ ÌÈL¯¿̃»ƒ«ƒ¿»∆«¿≈∆
˙ek ˙ÈÏÎz ˙‡ ÌÈÓi˜Ó¿«¿ƒ∆«¿ƒ«»«
‰È‰iL ,ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»∆ƒ¿∆
Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ"¿»«¿ƒ¿»¿»
ÈÙk ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ
‰‡È¯a‰ ˙ÏÁ˙‰a ‰È‰L∆»»¿«¿»««¿ƒ»

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡·e) כיוון ¿∆«¬∆≈
הייתה  לא עדיין הבריאה שבתחילת

עיקר  המשכת וכעת האדם, עבודת

"אתכפיא" ידי על היא בעולם שכינה

ÈÎL‰ו"אתהפכא" ¯˜ÈÚL ,(∆ƒ«¿ƒ»
.‰˙È‰ ÌÈBzÁza««¿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

f"hyz'd ,hay c"ei

עלֿידיֿזה  ּדוקא הרי ּכלּום, מּגרמּה לּה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּדלית

ׁשּלמעלה, האֹורֹות ּכל את ּבתֹוכּה היא ְְְִֶֶֶֶַָָָָּכֹונסת

למּטה, ההתנּׂשאּות ענין ּכללּות נמׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומּמּנה

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו יתּבר לֹו ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָלהיֹות

יֹותר  למעלה מּגיעים הּבטּול ּתכלית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָׁשעלֿידי

ׁשּבסטראֿאחרא  ר', אֹות ואלּו עׁשיר). ְְְְֲִִִִִֶַַָָָמּתפּלת

ׁשל  ּבאֹופן להיֹותּה הּיׁשּות, ּתכלית היא ְְְִִִֵֶֶַַָָּגּופא

מּכל  ּדּלה ׁשהיא ּבלבד זֹו ׁשּלא וריׁשּות, ְְִִִֵֶֶַַַָָֹּדּלּות

עניני  מּכל רׁשה ּגם ׁשהיא אּלא קדּוׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָעניני

חֹומרּיּות  ׁשל מציאּות נעׂשת ׁשּמּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָקדּוׁשה,

הּיׁש. מציאּות ּתכלית ְְְִִֵַַַָלמּטה,

ּדתבת e‰ÊÂיא) האֹותּיֹות אחת היא ר' ׁשהאֹות ¿∆ְִִֵֶַַַָָ

את  ועׂשית נאמר זה ׁשעל ְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ'קרׁש',

ׁשּתכלית  הינּו, ׁשּטים, עצי לּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּקרׁשים

ׁשּנֹותן  הענין את ּבּקדּוׁשה למצֹוא היא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהעבֹודה

הׁשּתלׁשלּות  ׁשעלֿידי ּכזֹו למציאּות ְְְְְִִִֵֶַַָָמקֹום

האֹותּיֹות  ענין ׁשּזהּו ּדסטראֿאחרא, הענין להיֹות יּוכל ּונפילֹות, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָוצמצּומים

קּבלה  ּבספרי ּכדאיתא ור', הּגבּורֹות 84ק' ענין ׁשהּוא והֹוד, נצח הּוא ׁשענינם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּצמצּומים  (לאחרי להיֹות יכֹול ׁשּמּזה ּבּקדּוׁשה, מּטה למּטה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהּצמצּומים

ּדאתּכפיא  העבֹודה ועלֿידי הּׁשפלּות, ּבתכלית זה' ּד'לעּומת הענין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהּנפילֹות)

 ֿ ׁשעלֿידי לּמׁשּכן, קרׁשים מהם עֹוׂשים סטראֿאחרא, ואתהּפכא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָסטראֿאחרא

ּבתֹו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּיהיה העֹולם, ּבריאת ּכּונת ּתכלית את מקּימים ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה

יֹותר), נעלה (ּובאֹופן הּבריאה ּבהתחלת ׁשהיה ּכפי מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

היתה. ּבּתחּתֹונים ׁשכינה ְְְִִִֶַַַָָָׁשעיקר
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כו

,hay 'e ,`a zyxt zay .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÔÈ·‰Ï1 ׁשהאֹותּיֹות נאמר ּׁשּלפעמים מה ¿»ƒְֱִִִֶֶֶַַָָ

יֹותר  נעלית ּבמדרגה הן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבּתֹורה

ׁשּתֹוכן  ,להפ נאמר ולפעמים הענין, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָמּתֹוכן

מהאֹותּיֹות, יֹותר נעלית ּבמדרגה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָהענין

ּבלבד. ּכלים אּלא ְִִֵֵֶֶַָָׁשאינן

ÔÈÚ‰Â מה עלּֿפי ויּובן אמת. ׁשּׁשניהם הּוא, ¿»ƒ¿»ְְֱִֵֶֶֶַַָ

חיים' ּב'עץ הּקרקפּתא 2ּׁשּכתּוב ּבענין ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

את  ׁשּמכּסה הּגלּגלת עצם ׁשּזהּו הּמח, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֻׁשעל

הלא  יּוקׁשה, ּדלכאֹורה ּכתר, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָֹֹהּמח,

הּמח  ואילּו ּגׁשמי, ּדֹומם הּוא הּגלּגלת ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹֻעצם

וכּידּוע  רּוחנית, חּיּות ּבֹו יׁש הּגלּגלת ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֻׁשּבתֹו

ּבמׁשהּו הּוא ּבּמח ׁשהּנקב טרפֹות, ואילּו3ּבדיני , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

מּמּנּו חסר ּכאׁשר הּוא הּגלּגלת ׁשּבעצם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻהּנקב

יהיה 4ּכסלע  הּגלּגלת ׁשעצם יּתכן אי ואםּֿכן , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֻ

א מהּמח. יֹותר נעלית ּבמדרגה הּכתר, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹּבבחינת

מּבחינת  ׁשרׁשֹו הּגלּגלת ׁשעצם הּוא, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻהענין

מעלתֹו ּגֹודל ּומּצד מהחכמה, ׁשּלמעלה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתר

נׁשאר  אּלא ּבפנימּיּות, ּולהתלּבׁש לירד יכֹול ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאינֹו

הרי  ּבכלי ּׁשּנמׁש ּומה הּמח, על מּקיף ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָֹּבבחינת

הּגלּגלת. עצם ׁשּזהּו ׁשּבּכתר, עׂשּיה ׁשּבּכתר, הּתחּתֹונה ּבחינה רק ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ·‰Ï1 על הפנימי הטעם Bi˙B‡‰L˙מהו ¯Ó‡ ÌÈÓÚÙlM ‰Ó ¿»ƒ«∆ƒ¿»ƒ∆¡«∆»ƒ
‰ÔÈÚהמילים  ÔÎBzÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa Ô‰ ‰¯BzaL הבא ∆«»≈¿«¿≈»«¬≈≈ƒ∆»ƒ¿»

האותיות,לידי  באמצעות ÔÎBzLביטוי ,CÙ‰Ï ¯Ó‡ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ∆¡«¿≈∆∆∆
‡l‡ ÔÈ‡L ,˙Bi˙B‡‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‡e‰ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿≈»«¬≈≈≈»ƒ∆≈»∆»

„·Ïa ÌÈÏk הוא האור, לגילוי ≈ƒƒ¿«
התוכן.

˙Ó‡ Ì‰ÈML ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆¿≈∆¡∆
יש  אחד מצד כי נכונים, הדברים שני

ומצד  התוכן על באותיות ויתרון מעלה

על  בתוכן ויתרון מעלה יש שני

ומבאר. שממשיך כפי האותיות,

ıÚ'a ·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»¿≈
'ÌÈÈÁ2 האריז"ל ÔÈÚaמכתבי «ƒ¿ƒ¿«

‡zÙ˜¯w‰ הראש ÏÚLחלק ««¿«¿»∆«
˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ e‰fL ,Án‰«…«∆∆∆∆«À¿…∆
‡e‰L ,Án‰ ˙‡ ‰qÎnL∆¿«∆∆«…«∆

,¯˙k ˙ÈÁa גשמי כתר שגם כפי ¿ƒ«∆∆
עצמו הוא  הראש «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰מעל

˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ ‡Ï‰ ,‰L˜eÈ¿∆¬…∆∆«À¿…∆
Án‰ eÏÈ‡Â ,ÈÓLb ÌÓBc ‡e‰≈«¿ƒ¿ƒ«…«
˙eiÁ Ba LÈ ˙ÏbÏb‰ CB˙aL∆¿«À¿…∆≈«

˙ÈÁe¯,ולהשכיל להבין מיוחד וכוח »ƒ
˙BÙ¯Ë ÈÈ„a Úe„iÎÂ,הבהמה ¿«»«¿ƒ≈¿≈

קיימים  הם שאם וחסרונות פגמים

ואסורה  טריפה היא הבהמה בגוף

שחיטה  לה מועילה (ולא באכילה

‰e‡כשרה), Ána ·˜p‰L∆«∆∆«…«
e‰LÓa3 עושה ביותר זעיר נקב וגם ¿«∆
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˙ÏbÏb‰ ÌˆÚL הדומם העצם ∆∆∆«À¿…∆
‰‚¯„Óa ,¯˙k‰ ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ««∆∆¿«¿≈»

Án‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ עצמו? «¬≈≈≈«…«
ÌˆÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆∆
˙ÈÁaÓ BL¯L ˙ÏbÏb‰«À¿…∆»¿ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰«∆∆∆¿«¿»≈«»¿»

המוח, שורש Ï„Bbשהיא „vÓeƒ«∆
B˙ÏÚÓ הכתר ÏBÎÈשל BÈ‡ «¬»≈»

˙eiÓÈÙa LaÏ˙‰Ïe „¯ÈÏ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ
ל'כלי' מלאה הוא בהתאמה שבו

‰Ánמתלבש  ÏÚ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ¯‡L ‡l‡ Óe‰מלמעלה,, ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ««…««
ÈÏÎa CLÓpM עצם ‰BzÁz‰הגולגולת של ‰ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»««¿»

¯˙kaL ‰iNÚ ,¯˙kaL של השתלשלות' בעולמות 'סדר האלוקי האור ∆«∆∆¬ƒ»∆«∆∆
החלק  ולכן אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה, - כלליים עולמות לארבעה מתחלק

'עשיה', נקרא ביותר והנחות החיצוני

˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ e‰fL מאירה שבו ∆∆∆∆«À¿…∆
שבכתר. התחתונה »Œ‰Óהבחינה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ««»¿»
,CkŒÏk ‰‰B·b d˙ÏÚÓ ÔÈ‡M∆≈«¬»»¿»»»

ה'כתר', מעלת ÈÏ¯„כמו ‰ÏBÎÈ¿»≈≈
Ána ˙eiÓÈÙa LaÏ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«…«

.L‡¯aL∆»…
˙ÏbÏb‰ ÌˆÚL Û‡L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆∆∆«À¿…∆
Án‰ eÏÈ‡Â ,ÈÓLb ÌÓBc ‡e‰≈«¿ƒ¿ƒ«…«
ŒÏkÓ ,˙ÈÁe¯ ˙eiÁ Ba LÈ≈«»ƒƒ»

ÌB˜Ó שני ÏÚÓ˙מצד ‰ÏB„b »¿»«¬«
ÈÙÏ ,Án‰ ÏÚ ˙ÏbÏb‰ ÌˆÚ∆∆«À¿…∆««…«¿ƒ

BL¯ML הוא הגלגלת עצם של ∆»¿
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

‰ÓÎÁ‰Ó.המוח שורש שהיא ≈«»¿»
˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ

L ,Ì‰aL ÔÎBz‰ÂÛ‡ ¿«∆∆»∆∆«
ÌÈÏk ‡l‡ ÔÈ‡ ˙Bi˙B‡‰L∆»ƒ≈»∆»≈ƒ

,ÔÈÚ‰ ÔÎB˙Ï אכן התוכן זה ומצד ¿∆»ƒ¿»
מהאותיות  נעלה ÔL¯Lיותר ‰p‰ƒ≈»¿»

האותיות ‰k˙¯של ˙ÈÁaÓ ‡e‰ƒ¿ƒ««∆∆
‡l‡ ,‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»∆»
¯˙k‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL∆ƒ«∆«¬««∆∆
˙eiÓÈÙa LaÏ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ

ÌÈÏÎa של והפנימיות השורש ולכן ¿≈ƒ
באותיות, ונמשך יורד לא »Óe‰הכתר
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כז d"kyz'd ,hay 'e ,`a t"y

ׁשּבּכתר, החיצֹונּיּות ּבחינת רק זה הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבכלים,

ּבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן האֹותּיֹות. ענין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּזהּו

יכֹולה  ,ּכלּֿכ ּגדֹולה אינּה ׁשּמעלתּה ְְְֲֵֶַַָָָָָָָָָהחכמה

כּו'. והּׂשגה ּבהבנה ולבא ּבפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹלהתלּבׁש

ÔÎÂ למצֹות ּתֹורה ּבין לחלּוק ּבנֹוגע ּגם 5הּוא ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

.6כּו'

•

1

2

3

4

5

6

ד.5) כב, שה"ש לקו"ת (המו"ל).6)ראה הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡aM ומתלבש ÌÈÏÎa,ונמשך ∆»¿≈ƒ

˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««ƒƒ
˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ e‰fL ,¯˙kaL∆«∆∆∆∆ƒ¿«»ƒ

הכתר. לחיצוניות כלים »Œ‰Óשהם
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ««»¿»
ŒÏk ‰ÏB„b dÈ‡ d˙ÏÚnL∆«¬»»≈»¿»»

LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ,Ck»¿»¿ƒ¿«≈
‰·‰a ‡·ÏÂ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿»…«¬»»

'eÎ ‰‚O‰Â התוכן של עניינו .וזה ¿«»»
˜eÏÁÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈««ƒ

BˆÓÏ˙להבדל  ‰¯Bz ÔÈa5 ≈»¿ƒ¿
'eÎ6.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידות סמינר "בית רבקה" אשר ביֶער

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

מכתביהן נתקבלו, ובעת רצון יזכירון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא למילוי 

משאלות לבבן לטובה – משאלות הראויות לבנות ישראל, בנות אמותינו שרה רבקה רחל ולאה, אשר 

בנו את בית ישראל.

ומענינא דיומא, ידועה שיחת כ"ק רבינו הזקן בפרשה זו דשבת שירה, שעם היות ששתי שירות 

היא  ההפטורה  הנה  אחרי',  הנשים  וכל  הנביאה  מרים  ושירת  ישראל  ובני  משה  שירת  זו,  בפרשה 

בהדגשה שירת דבורה הנביאה. וההוראה בזה, שיש ענינים שבהם נשי ובנות ישראל יש להן שליחות 

מיוחדת ותפקיד מיוחד יתר על הגברים, ובכללות – הוא ענין הנהגת הבית והדרכת בני הבית בדרך 

התורה והמצוה, שעל זה נאמר חכמת נשים בנתה ביתה.

ובתוספת ביאור, הנה בפרשה מדובר על דבר בני ישראל בהיותם במדבר ובדרך לכיבוש ארץ 

ישראל ולבנות בית בישראל, שדרכו של איש לכבוש, ולכן שירת משה ובני ישראל קודמת ועיקר. אבל 

בהפטורה מדובר בהיות בני ישראל על אדמתם והי' צריך לשמור על בית ישראל מפני אויבים ואורבים, 

ובזה יפה חלק האשה מחלק האיש, שלכן נקראת עקרת הבית. ומודגש זה בהפטורה דשירת דבורה, 

אשר לה משפט הבכורה וברק בן אבינועם הי' טפל לה.

ויהי רצון שכל אחת ואחת מהן תלך בעקבות מרים הנביאה ודבורה הנביאה ותמלא שליחותה 

ותעודתה הנעלה, להיות בנות בונות בית בישראל לגאון ולתפארת.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן



כח

.d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שכיון ‡. - בו" "והתרה פרעה", אל בא משה אל ה' "ויאמר פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
פרעה" לב את ה' ש"ויחזק לאחרי בפרעה להתרות משה נצטווה שבה הראשונה היא ארבה במכת 1שמכת

גו' שתי למען גו' לבו את הכבדתי אני "כי זו: שבהתראה התועלת את לו להסביר הקב"ה הוצרך שחין,
את  שהכביד ולקלס, ללעג מצרים את שם שהקב"ה היינו, במצרים", התעללתי אשר את גו' תספר ולמען

ואמר  שהתרברב לפרעה, (כעונש הבחירה את מהם ולקח הראו 2לבם ולכן בקולו", אשמע אשר ה' "מי
בהתראה  שהוכח וכפי הקב"ה, של רצונו כפי רק הם בחירה, בהם יש כלל שבדרך אלו גם עניניו, שכל לו
עם  וביחד בניֿישראל), את ולשלח משה כדבר לעשות התוקף לו היה לא ממנה, שהושפע שלמרות זו,
היתה  עדיין פרעה, לב את ה' שהכביד לאחר גם כי הדבר, וטעם יענשו. יצייתו, לא שאם בהם התרה זה,
דבר  לך ש"אין התשובה, מעלת לגודל בנוגע מזה, וההוראה בתשובה. ולשוב להתחזק הבחירה בידו

התשובה" בפני תשובה"3העומד לעשות בידו מספיקין ש"אין מי ואפילו מקבלין 4, כו' ונתחזק דחק "אם ,
-5תשובתו" מפרעה במכלֿשכן רחמנאֿליצלן, מטומטם לבו שנעשה לכך גרם הנהגתו שמצד למי גם ,

ואילך.הוגה 57 עמוד ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי

ואחד:·. אחד לכל בשייכות יותר, בפרטיות - הנ"ל בהוראה להוסיף ויש
המוח  וטמטום הלב טמטום ענין להבין דבורֿהמתחיל חסידות בדרושי שמצינו - ואין 6ובהקדמה ,

זהו  אלא החסידות.. בתורת נוסף ענין לימוד רק זה הרי אצלו ואילו כו', אחר למישהו ששייך ענין זה
אליין"). אים מען מיינט ("דאס אליו גם ששייך ַָענין

של  ומצב מעמד ישנו גערעדט") שבת אום ("ניט רבים שלעתים לדאבוננו, בפועל, שרואים וכפי
שייפין  לכל פליג ולבא הלב, הרגש מתוך להיות צריכה שהעבודה זה שתמורת והיינו, הלב, ,7טמטום

כאבן  אטום לבו גם 8נעשה אצלו שיש ועד וכו', בתפלה חיות מרגיש שאינו בעבודתו, חיות לו ואין ,
עצמו  הלימוד גם הנה היה, כלא זה הרי הספר את שסוגר שלאחרי לכך שנוסף והיינו, המוח, טמטום

אים"). צו ניט זיך קלעּפט ("עס אצלו נקלט לא דבר ששום באופן הוא

להיות  לו מגיע מדוע יודע ואינו לכך, סיבה מוצא אינו - הוא טוען - בנפשו חשבון עושה וכאשר
כזה: ומצב במעמד

ואינו  הרע, מדקות גם אלא הרע, מגסות רק לא ונזהר חסֿושלום, איסור דבר על היום עבר לא בודאי
חסרון... איזה בו יש אם - הוא טוען - חבירו אצל ישאלו ואדרבה: מיוחד, חסרון איזה בעצמו מוצא

ענינים  לו שאין כך, העולם, בעניני לעסוק שמתחיל לפני עוד היום, בהתחלת גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
בבוקר" אברהם "וישכם בענין וכמבואר כו', פתוח הכל אלא כו', והסתרים העלמות הוא 9של שבבוקר ,

כו'. אצלו נקלט לא דבר ששום ומצב במעמד הוא נמצא אז גם - כו' התעוררות של זמן

זיך", טרינקט טרינקען, זיך, עסט "עסן, - געשמאק") א ("מיט עריבות מתוך היא ושתייתו ַַאכילתו
("קיכל") עוגי' עם "דזשוס" או (לא "טיי" לברך שיוכל כדי הראוי... השיעור על ש"מקפיד " ובאופן ,

ברכה שלאפטרק "שלאפן, - לשינה בנוגע ועלֿדרךֿזה אחרונה, ברכה גם) אלא בשבת ראשונה, גם זיך", ָָ
כל  למצוא מתחכם אזי וכו', מסחר העולם, בעניני ההתעסקות אודות כשמדובר וכמוֿכן השולחן... אצל

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

יב.1) ט, וארא
ב.2) ה, שמות
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(6- מנחם תורת גם וראה תפב. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי

וש"נ. ואילך. 243 ע' חט"ז התוועדויות
רלב,7) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
רפכ"ט.8) תניא גם ראה
קכא.9) ע' תרס"ו המשך ויצא. ס"פ תו"א וראה ג. כב, וירא
ועוד.

d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

תחבולות ביותרמיני הגדולה היא שערמומיותו יודעים  והכל ("שווינדלעריי "), דער וערמומיות איז ("ער
שווינדלער'ס"...); אלע פון שווינדלער גרעסטער

רש"י, פירוש עם חומש בגמרא, שלו השיעורים את ללמוד הספר, את ופותח מתיישב כאשר ואילו
דבר! שום במוחו נקלט לא - בזה וכיוצא תניא

להפריע  סיבה הרע ליצר יש שאז בפועל, לעבודה שנוגע ענין אודות שמדובר בשעה רק לא - זה וכל
במעמד  נמצא אז גם הנה תורה, תלמוד מצות מצד  כשלעצמו, הלימוד אודות מדובר כאשר גם אלא לו,

מאומה! אצלו נקלט שלא ומצב

אלא - הוא טוען - באשמתו זה שאין להתווכח d"awdוכיון יכול אינו הרי לבו", את ש"הכביד הוא
הקב"ה!... עם זיך") ַ("איינקערן

הכתוב  ובלשון וכזב, שקר היא זו טענה כי 10ובכן, לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת :
זה הרי דבר של הלב ezny`aלאמיתתו בטמטום נענש זה ובגלל כדבעי, היתה לא זה לפני שהנהגתו -

המוח. לטמטום ועד

ולדוגמא:

חסידות  ללמוד אלא) חסֿושלום, בטלים דברים לדבר (לא ברצונו ויש השבתֿקודש יום בבוא
בערב  שטרח "מי כלל שישנו לידע, צריך - כו' אטום שלבו מרגיש ואףֿעלֿפיֿכן באריכות, ולהתפלל

בשבת" יאכל צריך11שבת היה שכן, וכיון ,opekzdl היא שבת" "ערב של וההתחלה שבת, בערב לכך
זה. שלפני השבתֿקודש יום של הבדלה  לאחרי מיד

אתמול,ו  המטה" על שמע "קריאת אמירת אצלו היתה כיצד בנפשיה איניש ידע הרי לפועל, בנוגע
וכו'. בתפלה ההתבוננות מנחה, תפלת אצלו היתה וכיצד

פרק  בתניא המבואר עלֿדרך זה הרי - בתפלה ?! והרגש חיות לו אין שאחרֿכך הפלא מהו כן, ואם
הקליפות  לשבר תחלה, העבר על תשובה שיעשו בלי ה' את לעבוד להתחיל לרשעים אפשר ש"אי טו"ב

כו'"!... ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם

היה  שכבר ממה ובמכלֿשכן התשובה", בפני העומד דבר לך ש"אין האמורה, ההוראה באה זה ועל
הארץ" "ערות מצרים, בארץ מתןֿתורה, קודם אפילו שממנו 12לעולמים מצרים, מלך פרעה ואצל ,
גו'" נתחכמה "הבה באמרו בניֿישראל, של הצרות כל שהיה 13התחילו ועד פרך, בעבודת ושעבדם ,

כו' בבנין ישראל ילדי לשוב 14משקע יכול היה לבו, את הכביד שה' לאחרי גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן, ,
בתשובה.

אותו שהענישו לאחרי גם הנה מה dlrnlnולכן, שזהו כו', הלב טמטום של ומצב במעמד שנמצא
נצחוני" בני "נצחוני שאומר - הקב"ה של שרצונו לדעת, עליו פרעה, בחינת בו שידחוק 15שנדבק -

בתשובה. וישוב ויתחזק

המיוחד  והזירוז הנתינתֿכח בדוגמת - פרעה בחינת בו שנדבק ממה להתפעל שלא נתינתֿכח לו ויש
גו'" יאוריו בתוך הרובץ הגדול "התנים פרעה, דקליפת מהתוקף יתיירא שלא רבינו, למשה הקב"ה ;16של

בנפשו  משה בחינת שיש מישראל, ואחד אחד לכל בנוגע שצריך 17ועלֿדרךֿזה כו', היהדות נקודת שזוהי ,
ו'נתיב  החיים' 'דרך ערוך', 'שולחן מקיצור החל התורה, עלֿפי בפועל בהנהגתו ולהמשיכה לגלותה

וכו'. החיים'

***
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בתחלתו.10) תרל"ו רבים מים המשך וראה ג. יט, משלי
סע"א.11) ג, ע"ז
ד.12) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יו"ד.13) א, שמות
בתו"ש14) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד ב, שמות

קצה).
ב.15) נט, ב"מ
ג.16) כט, יחזקאל
פמ"ב.17) תניא ראה



כט d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

תחבולות ביותרמיני הגדולה היא שערמומיותו יודעים  והכל ("שווינדלעריי "), דער וערמומיות איז ("ער
שווינדלער'ס"...); אלע פון שווינדלער גרעסטער

רש"י, פירוש עם חומש בגמרא, שלו השיעורים את ללמוד הספר, את ופותח מתיישב כאשר ואילו
דבר! שום במוחו נקלט לא - בזה וכיוצא תניא

להפריע  סיבה הרע ליצר יש שאז בפועל, לעבודה שנוגע ענין אודות שמדובר בשעה רק לא - זה וכל
במעמד  נמצא אז גם הנה תורה, תלמוד מצות מצד  כשלעצמו, הלימוד אודות מדובר כאשר גם אלא לו,

מאומה! אצלו נקלט שלא ומצב

אלא - הוא טוען - באשמתו זה שאין להתווכח d"awdוכיון יכול אינו הרי לבו", את ש"הכביד הוא
הקב"ה!... עם זיך") ַ("איינקערן

הכתוב  ובלשון וכזב, שקר היא זו טענה כי 10ובכן, לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם "אולת :
זה הרי דבר של הלב ezny`aלאמיתתו בטמטום נענש זה ובגלל כדבעי, היתה לא זה לפני שהנהגתו -

המוח. לטמטום ועד

ולדוגמא:

חסידות  ללמוד אלא) חסֿושלום, בטלים דברים לדבר (לא ברצונו ויש השבתֿקודש יום בבוא
בערב  שטרח "מי כלל שישנו לידע, צריך - כו' אטום שלבו מרגיש ואףֿעלֿפיֿכן באריכות, ולהתפלל

בשבת" יאכל צריך11שבת היה שכן, וכיון ,opekzdl היא שבת" "ערב של וההתחלה שבת, בערב לכך
זה. שלפני השבתֿקודש יום של הבדלה  לאחרי מיד

אתמול,ו  המטה" על שמע "קריאת אמירת אצלו היתה כיצד בנפשיה איניש ידע הרי לפועל, בנוגע
וכו'. בתפלה ההתבוננות מנחה, תפלת אצלו היתה וכיצד

פרק  בתניא המבואר עלֿדרך זה הרי - בתפלה ?! והרגש חיות לו אין שאחרֿכך הפלא מהו כן, ואם
הקליפות  לשבר תחלה, העבר על תשובה שיעשו בלי ה' את לעבוד להתחיל לרשעים אפשר ש"אי טו"ב

כו'"!... ברזל של ומחיצה מבדיל מסך שהם

היה  שכבר ממה ובמכלֿשכן התשובה", בפני העומד דבר לך ש"אין האמורה, ההוראה באה זה ועל
הארץ" "ערות מצרים, בארץ מתןֿתורה, קודם אפילו שממנו 12לעולמים מצרים, מלך פרעה ואצל ,
גו'" נתחכמה "הבה באמרו בניֿישראל, של הצרות כל שהיה 13התחילו ועד פרך, בעבודת ושעבדם ,

כו' בבנין ישראל ילדי לשוב 14משקע יכול היה לבו, את הכביד שה' לאחרי גם הנה ואףֿעלֿפיֿכן, ,
בתשובה.

אותו שהענישו לאחרי גם הנה מה dlrnlnולכן, שזהו כו', הלב טמטום של ומצב במעמד שנמצא
נצחוני" בני "נצחוני שאומר - הקב"ה של שרצונו לדעת, עליו פרעה, בחינת בו שידחוק 15שנדבק -

בתשובה. וישוב ויתחזק

המיוחד  והזירוז הנתינתֿכח בדוגמת - פרעה בחינת בו שנדבק ממה להתפעל שלא נתינתֿכח לו ויש
גו'" יאוריו בתוך הרובץ הגדול "התנים פרעה, דקליפת מהתוקף יתיירא שלא רבינו, למשה הקב"ה ;16של

בנפשו  משה בחינת שיש מישראל, ואחד אחד לכל בנוגע שצריך 17ועלֿדרךֿזה כו', היהדות נקודת שזוהי ,
ו'נתיב  החיים' 'דרך ערוך', 'שולחן מקיצור החל התורה, עלֿפי בפועל בהנהגתו ולהמשיכה לגלותה
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יו"ד.13) א, שמות
בתו"ש14) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד ב, שמות

קצה).
ב.15) נט, ב"מ
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d"kyz'dל ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

כאן ‚. שכתב מה גם ולבאר להוסיף יש - התשובה מעלת גודל אודות א) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
"`a" ולא פרעה", פרעה":jlאל אל

ש" - הוא אלו לשונות ב' בין פרעהjlהחילוק נמצא שבו למקום לילך פירושו פרעה" וכמו dzrאל ,
. פרעה אל ."לך המימה היאור". שפת על .18" ואילו ;`aלמקומו לבוא פירושו פרעה" של reawdאל

לביתו. פרעה,

הטורים' 'בעל שכתב וכשהיה 19וכמו בא, לו אומר היה פרעה), (של לביתו לבוא לו אומר "כשהיה :
לך". לו אומר היה המימה, אליו לילך לו אומר

זאת. להבהיר צריך אינו שרש"י כך, כדי עד הפשוט, דבר זה הרי מקרא של פשוטו שעלֿפי ולהעיר,

הקליפה  תוקף בו שיש מקום שזהו בשעה בה פרעה, של לביתו משה הלך איך מובן: אינו ולכאורה
גו'"?! הגדול "התנים ביותר,

עצמך: והגע

הפסוק  על - מקרא של בפשוטו - רש"י שפירש כפי העיר, בתוך התפלל לא רבינו "כצאתי 20משה
מה  רש"י מפרש לכך ובהתאם גילולים". מלאה שהיתה לפי התפלל, לא העיר בתוך "אבל העיר", את

בפרשתנו  נאמר 21שכתוב זה שציווי - גו'" לכם הזה החודש לאמר מצרים בארץ גו' משה אל ה' "ויאמר
. לכרך לא "חוץ כזה חמור דיבור גילולים, מלאה שהיתה לפי הכרך, בתוך התפלל לא קלה תפלה ומה .

כלֿשכן".

עלֿידי להיות צריכה היתה ממצרים שהגאולה לכך הטעם גם כמו[וזהו ובעצמו , בכבודו הקב"ה
בכבודו22שכתוב הקב "ה אלא  שליח, ֿ ידי  על ולא שרף על ֿידי  ולא מלאך עלֿידי  "לא ממצרים", ה ' "ויוציאנו 

בכתבי 23ובעצמו" כמבואר היו 24האריז"ל - במצרים שבהיותם כך, כדי עד מצרים, קליפת תוקף שמצד
עצמו  הוא היה כו', שליח או מלאך לשם בא היה אילו הנה טומאה, שערי במ"ט שקועים בניֿישראל

מוכרח היה ולכן כו', שם envraeנשקע eceaka d"awd ברגע הנה ואז, בניֿישראל, את ולהוציא לשם לבוא
חדשה)]. מציאות נעשים אחד שברגע התשובה, בענין (וכמו חדשה מציאות נעשו אחד

הקליפה! תוקף פרעה, של לביתו משה הולך - כאן ואילו

. "המימה פרעה אל להליכתו בנוגע היאור"בשלמא שפת על היאור 18. שפת שעל לומר מקום יש -
כו', וכישוף טומאה שורה היתה כבר"לא נהר "על יחזקאל לנבואת בנוגע שמצינו (אףֿעלֿפי 25ועלֿדרך

ישראל ש"משנבחרה בארץ אלא שורה הנבואה היתה ולא כו'", הארצות כל יצאו ישראל "שנדבר 26ארץ ,(
. לארץ בחוצה מים"עמהם של טהור במקום מקום 26. פרעה, של לביתו לילך יכול היה כיצד אבל ;

הקליפה?! תוקף

התשובה, ענין אודות מדובר וכאשר התשובה, ענין בשביל היתה לפרעה שהליכתו - הוא הענין אך
א  הגבלות!אזי שום ין

השיחה „. הגאולה,27בהמשך בהבאת ישראל נשי של חלקן אודות בארוכה דובר
ללבנה - דומין שישראל כיון הלבנה, מולד עם ד"כזה 28הקשורה באופן הוא הלבנה שמולד [וכשם

וקדש" ללבנה"29ראה "מונין קדוש], הוא הרי כשנולד ומיד שתיכף בישראל, גם כך ו"עתידים 30, ,
כמותה" -31להתחדש
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כט.20) ט, וארא
אֿב.21) יב,
כא.22) ו, ואתחנן
הגש"פ.23) נוסח
לקו"ת24) וראה בהגש"פ. האריז"ל ובכ"מ.סידור א. טז, צו
בתחלתו.25) יחזקאל

בתחלתו.26) מכילתא
(27) בלבד ר"פ ואילך ).l"endמכאן
סע"ב 28) ד, בראשית אוה"ת ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה ראה

ועוד. ואילך.
ב.29) יב, פרשתנו פרש"י
שם.30) סוכה
א).31) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח

d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

הנס" באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף מצרים, ביציאת שהיה גזירות 32כפי עליהם שגזרו גם ומה ,
כו'" לטבול ישראל בנות מניחים היו "שלא - פרעה 33מיוחדות של התנגדותו את שברו כאשר שגם ועד ,

אלקיהם" ה' את עבדו "לכו באמרו ממצרים, בניֿישראל את הגברים 34לשלח נא "לכו ואמר הוסיף ,
ממצרים"35גו'" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר - זאת עוד הנה הנשים , ולא ,36,

כו'. יבורך ישרים דור שהקימו עלֿידיֿזה

בגמרא  כמסופר - מרים עלֿידי התחיל זה באותה ש"37וענין סנהדרין ("ראש היה הדור גדול עמרם
.38שעה" ו"נצטווה יתרות", במצוות תשליכוהו 39. היאורה הילוד הבן כל הרשע פרעה שגזר כיון ,(40,

(אף  כו'" בתו לו אמרה נשותיהן, את וגירשו כולן עמדו אשתו, את וגירש עמד עמלין, אנו לשוא אמר,
מעשה  לה "עשה אשתו", את והחזיר ש"עמד עליו ופעלה אביה), בכבוד ומחוייבת קטנה, ילדה שהיתה

ישראל. של מושיען משה, נולד ועלֿידיֿזה כו'", ליקוחין

אשה: עלֿידי הנס נעשה הנס", באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף - ובחנוכה בפורים גם היה וכן
אסתר  עלֿידי - ובפורים יהודית, עלֿידי - .41בחנוכה

***

שהוא ‰. נראה הכתב וצורת הנייר צבע ולפי השביה, מן לאחרונה שיצא בביכל שנמצא מאמר ישנו
כבוד  שסיפר וכפי המעתיקים, אחד של כתבֿיד שזהו גם יתכן אבל האמצעי, אדמו"ר או הזקן מאדמו"ר 
של  הכתבֿיד צורת את לחקות משתדלים היו בדורו, אחד כל שהמעתיקים, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת
גוף  זה שאין והוכחה בראיה צורך יש שלפעמים עד כלֿכך טוב באופן זאת עושים והיו המאמר, בעל

בלבד  העתקה אלא קודש, .42כתבֿיד
.Â.'כו הם שבתורה שהאותיות כו' להבין דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê שהם שם ועל "תפילין, עיניך", בין "ולטוטפות הפסוק על פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר
דרום  אל והטף עם חברו ומנחם שתים. באפריקי פת שתים, בכתפי טט טטפת, קרויין בתים ,43ארבעה

תטיפו  ראשונה 44אל בפרשה האמורה עיניך בין ולזכרון כמו דיבור, לשון קשורים 45, אותם שהרואה ,
על  הוא ש"טוטפות" הא', (פירוש הפירושים ב' בין שהנפקאֿמינה - בו" וידבר הנס יזכור העינים, בין
תפילין  מצות קיימו אם המדבר, לדור בנוגע היא דיבור) לשון שהוא הב', ופירוש בתים, ארבעה שהם שם

כי  לאו, :46אם
אם  "והיה "שמע" הפרשיות ולא יביאך", כי "והיה "קדש" הפרשיות שתי רק היו המדבר דור אצל

בתניא  הזקן רבינו גם שמביא (וכפי לארץ שנכנסו לדור תורה" ב"משנה שנאמרו משה 47שמוע", ש"צוה
כו'"). שמע קריאת לקרות לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה עליוֿהשלום רבינו

פרשיות  בארבע צורך יש בתים, ארבעה שהם עלֿשם הוא ש"טוטפות" הפירוש לפי ועלֿפיֿזה:
להם  שהיו המדבר, שדור לומר, צריך כרחך ועל תפילין, מצות לקיים כדי בתים) ארבעה ישנם (שלכן
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יא.35) שם,
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לא.42) ס"ע ח"ט אג"ק גם ראה
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לי d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

הנס" באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף מצרים, ביציאת שהיה גזירות 32כפי עליהם שגזרו גם ומה ,
כו'" לטבול ישראל בנות מניחים היו "שלא - פרעה 33מיוחדות של התנגדותו את שברו כאשר שגם ועד ,

אלקיהם" ה' את עבדו "לכו באמרו ממצרים, בניֿישראל את הגברים 34לשלח נא "לכו ואמר הוסיף ,
ממצרים"35גו'" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים ש"בשכר - זאת עוד הנה הנשים , ולא ,36,

כו'. יבורך ישרים דור שהקימו עלֿידיֿזה

בגמרא  כמסופר - מרים עלֿידי התחיל זה באותה ש"37וענין סנהדרין ("ראש היה הדור גדול עמרם
.38שעה" ו"נצטווה יתרות", במצוות תשליכוהו 39. היאורה הילוד הבן כל הרשע פרעה שגזר כיון ,(40,

(אף  כו'" בתו לו אמרה נשותיהן, את וגירשו כולן עמדו אשתו, את וגירש עמד עמלין, אנו לשוא אמר,
מעשה  לה "עשה אשתו", את והחזיר ש"עמד עליו ופעלה אביה), בכבוד ומחוייבת קטנה, ילדה שהיתה

ישראל. של מושיען משה, נולד ועלֿידיֿזה כו'", ליקוחין

אשה: עלֿידי הנס נעשה הנס", באותו היו הן ש"אף לכך שנוסף - ובחנוכה בפורים גם היה וכן
אסתר  עלֿידי - ובפורים יהודית, עלֿידי - .41בחנוכה

***

שהוא ‰. נראה הכתב וצורת הנייר צבע ולפי השביה, מן לאחרונה שיצא בביכל שנמצא מאמר ישנו
כבוד  שסיפר וכפי המעתיקים, אחד של כתבֿיד שזהו גם יתכן אבל האמצעי, אדמו"ר או הזקן מאדמו"ר 
של  הכתבֿיד צורת את לחקות משתדלים היו בדורו, אחד כל שהמעתיקים, אדמו"ר, וחמי מורי קדושת
גוף  זה שאין והוכחה בראיה צורך יש שלפעמים עד כלֿכך טוב באופן זאת עושים והיו המאמר, בעל

בלבד  העתקה אלא קודש, .42כתבֿיד
.Â.'כו הם שבתורה שהאותיות כו' להבין דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê שהם שם ועל "תפילין, עיניך", בין "ולטוטפות הפסוק על פרשתנו, בסיום רש"י פירוש נתבאר
דרום  אל והטף עם חברו ומנחם שתים. באפריקי פת שתים, בכתפי טט טטפת, קרויין בתים ,43ארבעה

תטיפו  ראשונה 44אל בפרשה האמורה עיניך בין ולזכרון כמו דיבור, לשון קשורים 45, אותם שהרואה ,
על  הוא ש"טוטפות" הא', (פירוש הפירושים ב' בין שהנפקאֿמינה - בו" וידבר הנס יזכור העינים, בין
תפילין  מצות קיימו אם המדבר, לדור בנוגע היא דיבור) לשון שהוא הב', ופירוש בתים, ארבעה שהם שם

כי  לאו, :46אם
אם  "והיה "שמע" הפרשיות ולא יביאך", כי "והיה "קדש" הפרשיות שתי רק היו המדבר דור אצל

בתניא  הזקן רבינו גם שמביא (וכפי לארץ שנכנסו לדור תורה" ב"משנה שנאמרו משה 47שמוע", ש"צוה
כו'"). שמע קריאת לקרות לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה עליוֿהשלום רבינו

פרשיות  בארבע צורך יש בתים, ארבעה שהם עלֿשם הוא ש"טוטפות" הפירוש לפי ועלֿפיֿזה:
להם  שהיו המדבר, שדור לומר, צריך כרחך ועל תפילין, מצות לקיים כדי בתים) ארבעה ישנם (שלכן
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האשך בימור טאסכת גילין טיום שני עאוד מ

d"kyz'd ,hay 'e ,`a zyxt zay zgiy

לשון  הוא ש"טוטפות" הפירוש לפי מהֿשאיןֿכן תפילין; מצות לקיים יכולים היו לא בלבד, פרשיות ב'
המדבר  שדור לומר שפיר יכולים - בתים בארבעה פרשיות ארבע שיהיו הכרח כאן אין ובמילא דיבור,
גם  ניתוספו זה (ולאחרי יביאך" כי "והיה "קדש" הפרשיות ב' כתיבת עלֿידי תפילין מצוות קיימו

שמוע"). אם "והיה "שמע" הפרשיות

הפסוק  על רש"י שהביא בפלוגתא תלוי זה שענין גם, מרבותינו 48ונתבאר  "יש יביאך": כי "והיה
הנולדים בכורות קדשו שלא מכאן במדבר שלמדו תקיימוהו אם זו, ביאה מפרש שקדשו, והאומר במדבר,

שם". ותקיימוהו לארץ ליכנס תזכו

Á.:הנ"ל הפירושים מב' בפועל וההוראה תורה" של ה"יינה גם ונתבאר
ידוע  הא'), (כפירוש הבתים שבד' הפרשיות לד' הם שהפרשיות49בנוגע יביאך" כי "והיה "קדש"

"שמע" והפרשיות ובינה, חכמה המוחין וגבורה,כנגד חסד שכולל הדעת מוח כנגד הם שמוע" אם "והיה
המוחין  פעולת גם להיות צריך אלא ובינה), (חכמה לעצמם שהם כפי המוחין בענין די שלא והיינו,

בפועל. למעשה שיומשך ועד כו', ויראה אהבה המדות בהולדת

אחד" ה' גו' ד"שמע לענין שבהמשך - עצמם שמוע" אם "והיה "שמע" בפרשיות נאמר 50וכמודגש ,
גו'" "ואהבת גו'"51גם וכתבתם גו' "וקשרתם - מעשיות למצוות ועד יהיה 52, שלא הזהירות גם כולל ,

גו'" ועבדתם ד"וסרתם ומצב .53מעמד

עלֿידי  הזולת, על הפעולה שזוהי - הב') (כפירוש הדיבור בענין גם נמשך להיות צריך וכמוֿכן
חז"ל  שדרשו כפי הזולת, על הפעולה ביותר מודגשת תפילין שבמצות גם ומה כו', עמו על 54הדיבור

תפילין 55הפסוק  מצות שקיום והיינו, שבראש", תפילין "אלו עליך", נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
כו'. המצוה מקיים אינו ובלאוֿהכי כו', רואה הארץ") עמי ("כל הזולת שגם באופן להיות צריכה

"אני  בבחינת בעצמו, בעבודתו די שלא - כו' התשובה ענין גודל אודות לעיל להאמור בנוגע הוא וכן
כיצד  כן ואם כערכו, אינו שהזולת לחשוב ולא הזולת, על גם זאת לפעול צריך אלא הצלתי", נפשי את
ישאירו  ולא טומאה, שערי  ממ"ט אותו שיוציאו רוצה היה שהוא כשם אלא עליו, לפעול ממדריגתו ירד

הזקן  הלל כמאמר לזולת, ביחס גם להתנהג צריך כך שם, תעביד".56אותו לא לחברך סני "דעלך

ממש. בקרוב ויגאלנו, שיבוא צדקנו, משיח עלֿידי הגאולה את פועלים ועלֿידיֿזה
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יא.48) שם,
ג 49) (ו, בתחלתו התפילין שער דא"ח) (עם סידור ראה

סע"ב  טז, (דרמ"צ בתחלתה תפילין מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך).
ואילך).
ד.50) ו, ואתחנן
ה.51) שם,

חֿט.52) שם,
טז.53) יא, עקב
וש"נ.54) א. ו, ברכות
יו"ד.55) כח, תבוא
א.56) לא, שבת
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`a zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
,˙ÂÂˆÓ È˙˘Î ÁÒÙ Ô·¯˜ ÔÈÈÓ È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

ÍÎÏ ‰·Â˘˙‰Â
למשה  הקדושֿברוךֿהוא של בציוויו בפרשתנו,

נאמר  פסח, קרבן על הזה 1רבינו לחודש "בעשור :
ובהמשך  לבית", שה אבות לבית שה איש להם ויקחו

יום 2נאמר  עשר ארבעה עד למשמרת לכם "והיה :
בין  ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו הזה לחודש
אש  צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו הערביים...

יאכלוהו". מרורים על ומצות

פסח  קרבן מצות את הרמב"ם מונה המצוות בספר
מצוות  הפסח 3כשתי שה "לשחוט – האחת המצוה :

אמרו  והוא הערביים בין בניסן עשר ארבעה ביום
בין  ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו יתעלה

בליל 4הערביים" הפסח כבש "לאכול – והשניה ,
אמרו  והוא הנזכרים... בתנאיו מניסן עשר חמשה

הזה...". בלילה הבשר את ואכלו

השאלה  נשאלת כך את 5על קבע בעצמו הרמב"ם :
פלוני 6הכלל  הענין כי מאמר בו לחכמים שבא מה ש"כל

מצוה  הוא כי ברור הדבר זה, את זה מעכבין ופלוני
לא  המבוקש התכלית כי לך יתבאר אשר כל וכן אחת...
כי  ברור הדבר כן גם אז החלקים, מאלו אחד בחלק יגיע

ימנה" אשר הענין הוא שלגבי 7קבוצם כיון כך, אם .
ייתכן  לא הפסח אכילת שללא הרמב"ם פוסק פסח קרבן

אשר  פסח קרבן (על עליו "נמנו – פסח קרבן מצות קיום
למנויו" אלא נאכל עליו,8"אינו ונמנו אחרים וחזרו (

פסח  מעשות ופטורים אוכלים כזית להם שיש ראשונים
כזית  בו נמצא שלא עד שרבו ואחרונים אחד שני, לכל

שני" פסח לעשות וחייבים אוכלין להיות,9אינן צריך –
מחלק  ומדוע אחת". "מצוה הן ואכילתו הפסח ששחיטה

שונות? מצוות לשתי הרמב"ם זאת

הדיעות  לפי גם מכך: אינה 10יותר הפסח שאכילת ,
מצות  של ומטרתה מהותה הרי ההקרבה, את מעכבת
בא  "לא פסח כי לאכילתו, קשורה הפסח הקרבת

לאכילה" אלא שבא 11מתחילתו "הפסח ולכן –
בטומאה" נאכל פסח 11בטומאה עיקר "משנצטוה כי ,

נצטוה" הדברים 12לאכילה שני חוברו לא ומדוע –
אחת? למצוה

הרמב"ם  בן אברהם רבי כך על שהחלוקה 13משיב ,
למועד  קשורה שהשחיטה מפני היא מצוות לשתי
היא  השחיטה מצות אחר: למועד – והאכילה אחד,
חמשה  בליל היא האכילה ומצות עשר, ארבעה ביום

שחיטת 14עשר  ביניהם: ולחלוקה לשוני נוסף וטעם .
זהה  אכילתו ואילו כרת", בה שיש "מצוה היא הפסח
אם  כרת: איננו עליהן שהעונש אחרות, עשה למצוות
בליל  אכלו לא אך במועדו, פסח קרבן את הקריב אדם
פטור  והוא הפסח, שחיטת מצות את קיים הוא ט"ו,

שני 15מכרת  פסח קרבן להביא צריך אינו ואף ,16.
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ג.1) יב,
ח.2) ו. שם,
המצות 3) מוני כל מנו וכן הֿו. מצוה בחינוך וכ"ה נהֿנו. מ"ע

מז). מ"ע פערלא הרי"פ לדעת – הרס"ג (מלבד
וכן  לקמן) כמסומן אתר (על לפסחים צל"ח עייג"כ לקמן בהבא –

גרשוני). (להרר"י מקובצת בשיטה
אבל 4) כו'"* ושחטו .. אמרו "והוא התיבות ליתא שלפנינו בסהמ"צ

מסתבר  וכן ערבי). בל' בהמקור הובא (וכן וקאפאח העליר בהוצאת כ"ה
במנין  הביאו וכן מהכתוב. המקור הרמב"ם הביא המצוות בכל שהרי

היד. ספר שבראש המצות
החכמה 5) במעין הקשה ועד"ז ה. סי' נסים מעשה בס' הבבלי ר"ד

.23 הערה לקמן ראה –
יא.6) שורש סהמ"צ
ל'7) בשינוי הוא שלפנינו ובסהמ"צ שם. נסים מעשה בס' הובא כן
קצת.

ב.8) נו, זבחים משנה
ר"ד 9) ב. עח, פסחים חכמים כדעת הי"ד. פ"ב ק"פ הל' רמב"ם

ה"ב) פ"ד (שם הרמב"ם שפסק מה וגם הנ"ל, דין שם הביא הבבלי
חכמים  כדעת שני בפסח (וחייב הורצה לא הדם את וזרק בשר דבנטמא

.16 הערה לקמן וראה שם).
ואילך.10) שם בפסחים ור"י ר"נ
ב.11) עו, פסחים משנה
לאכילת 12) פסח דעיקר במשנה): ב. (עח, שם ובפרש"י שם. פרש"י

לאכילה. אלא בא הפסח שאין שם: הרמב"ם ול' קאתי. אדם
שם.13) נסים מעשה בספר
אינם 14) שזמנם שמדגיש תטו) סי' – (בהשלם תה סי' ביראים ועיין

קושיא  לתרץ שכוון ועוד) שם. לסמ"ג משה (ברית המפרשים וכ' שווין.
ועוד). שם. ראם תועפות (וראה זו

דין 15) כ' ה"ב ק"פ ובהל' נה, שבמ"ע הרמב"ם מלשון מבואר וכן
משא"כ  כו'. בזמנו יקריבוהו ולא זה ציווי על שעובר ומי בפסח, כרת

הרמב"ם. בדברי מכ"מ מוכח וכן שם. וברפ"ח נו, במ"ע
זה 16) – ונמנו אחרים וחזרו עליו שנמנו שהדין שס"ל צ"ל ולפי"ז

בשחיטתו, דין הוא כו' אוכלים אינן לכ"א כזית בו נמצא שלא שאחרונים
מתחילה  חל לא כזית** בו לאכול ראויים אינם שחיטתו בעת דאם היינו

.r"va df gipdy (`"wqeq bkx r"n) b"nql dyn zixaa d`xe ."ehgye" 'kd `iad `l t"w 'ld yixay f"ir (?zerha) dhnydd dnxbp ile`e (*
.my n"ka `aedk .mlek oia zifk lek`l :(dpyna) ` ,`v migqt i"yx zrck `le oihgey oi` zifk lek`l leki `"k oi` m`c (b"d a"t my) m"anxd zrc recike (**
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¯Â‡È· ‰ÂÚË Ì"·Ó¯‰ Ô· Ì‰¯·‡ È·¯ ˙·Â˘˙

בן  אברהם רבי לפי ברור: הדבר אין עדיין אך
הפסח  אכילת אין הרמב"ם שלדעת מוסבר הרמב"ם
זאת  שבכל כיון אך המצוה, קיום את מעכבת בפועל
חייב  הוא ולפיכך שחיטתו, מטרת היא הפסח אכילת
שתי  היו צריכות הקרבתו, בשעת לאכילה ראוי להיות
שכותב  כפי אחת, כמצוה להיחשב אלו פעולות

המצוות  בשרשי עצמו החלקים 17הרמב"ם "שאפילו
אחת  מצוה יהיו פעמים זה, את זה מעכבין שאינן

אחד". הענין כשיהיה

ואכילתו  הפסח שחיטת למניין המובאת הסיבה גם
הסבר, דורשת השונה, מועדן עקב שונות מצוות כשתי

מצוות  כמה מוצאים אנו פרטים 18כי קיום חובת אשר ,
זה  מעכבים הם ואין שונים, בזמנים חלה שלהן שונים

זה  הרמב"ם 19את אותם מחשיב זאת למרות אך ,
אחת  .20כמצוה

.‚
˙ÂÈÂÏ˙ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÂˆÓÂ ‰ËÈÁ˘‰ ˙ÂˆÓ

ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˙·Â ÌÈ„ÚÂÓ·
נוספת  שאלה הצגת ידי על יובנו הדברים

בתורה  נאמר חטאת קרבן לגבי זה: בענין 21המתעוררת

אך  יאכלנה", אותה המחטא הכהן החטאת... "תשחט
החטאת  אכילת את מונה הרמב"ם אין זאת למרות
זו  מצוה אלא עצמה, בפני החטאת בענין עשה כמצות

הקדשים  שאר אכילת עם יחד "שצוה 22נכללת –
כלומר  קדשים ושאר הקדשים... בשר לאכול הכהנים

המצוה" אחר נגררת כן גם אכילתם קלים... 23קדשים

הפסח  אכילת את הרמב"ם מונה מדוע מובן ואינו –
הכללית  המצוה בתוך כפרט ולא עצמה, בפני כמצוה

קדשים  אכילת הקדשים 24של מן הוא פסח שהרי ,
?25(הקלים)

זאת  מסביר עצמו הרמב"ם הוא: לכך ההסבר
הפסח בשר לאכול "שצונו לשונו dyngבדיוק lila
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הדין  וגם רפ"ב). שם רמב"ם – למנויו אלא שוחטין (דאין שלהם המינוי
שנוסף  לפי הוא הורצה לא זרק דאם הפסח בשר בנטמא שם, ה"ב שבפ"ד
בשעת  לאכילה דחזי גברי שיהי' דבעינן שם דרב) (אליבא נתן ר' דעת על
הבשר  שגם דבעינן שם) דרבנן (אליבא להרמב"ם ס"ל וזריקה, שחיטה
משנה  בלחם גם וכ"כ מעכבא. לא בפועל האכילה אבל לאכילה, חזי יהי'

ב). (לז, הי"א פ"ב עניים מתנות הל' צפע"נ וראה ה"ד. פ"ג שם
(רבנן  דברי בפירוש כן ס"ל לא הבבלי שר"ד או צ"ל, ולפי"ז
לרס"ג  בסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור בזה שהאריך וכמו ו)הרמב"ם,
מעכבא, פסח דאכילת ס"ל והר"י, ורש"י הבבלי הר"ד (שלדעתו מז מ"ע
(שבפועל  בזה עיכוב דגם שס"ל או כרת), חייב גם בזה אנוס הי' לא ואם

בפנים). (כדלקמן אחת מצוה שהיא מורה מעכב) אין
כו'17) ר"נ לדעת שגם שם, הבבלי ר"ד וכמ"ש יא. שורש סהמ"צ

אחת. מצוה שהיא מוכח מעכב אינו שאכילתו
קטורת 18) ערביים, ובין בבוקר תמידים וערבית, שחרית בק"ש כמו

כו'.
זו 19) את זו מעכבות אינן  מצות שהן .." סהמ"צ: בסוף הרמב"ן ל'

מצות. לשתי מנאן ולכן זו". של זמנה לא זו של וזמנה
מ"ע 20) – תמידין כח. מ"ע – קטורת יוד. מ"ע – ק"ש* בסהמ"צ:

לט.
(21.(23 (כבהערה המעיה"ח הביא אלה כתובים יחֿיט. ו, צו
פט.22) מ"ע
נמי 23) "ובחטאת החכמה מעין בדברי גם לפרש צריך כן לכאו'

באשם  וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן וכתיב החטאת תשחט כתיב
ותמוה: מצות". לשני והאכילה השחיטה נחשבו לא ואפ"ה ובשלמים
על  חטאת קרבן מעשה שיהי' סד) (מ"ע בפ"ע במ"ע מנה הרמב"ם דהרי
(מ"ע  ובשלמים באשם וכן קלח). מצוה (ובחינוך כו' הנזכר התואר

ובחינוך  פט. (מצוה בפ"ע במ"ע ומנה קמא), קמ, מצוה ובחינוך סהֿסו.
אכילת מנה שלא כוונתו ועכצ"ל אכילתם**, או k"`קב) בפ"ע, מצוה

(והחינוך). הרמב"ם לדעת קאי לא שבזה
דאכילת  במ"ע תוכלל פסח אכילת שגם (לא היא קושייתו אמנם
טעם  "וצריך הבבלי): הר"ד קושיית ע"ד כ"א בפנים, כהקושיא קדשים
שאנו  אחרי מצות לשני ואכילתו הפסח שחיטת למנות יש למה דעתי לפי
כו' נמי ובחטאת שחיטה בלא בשר לכזית א"א אכילתו על מצווים
בנוגע  היא שקושייתו משמע כו') בשר לכזית (א"א זה ומל' (כנ"ל)".

ezhigyl ראה) שחיטתו ולא החטאת מעשה נמנה כו' בחטאת משא"כ ,
ה'). רמ"ע שיק מהר"ם

רק 24) היא קדשים אכילת מצות אם צ"ע: בזה הרמב"ם שדעת ואף
("הקדשים  רפ"י מעה"ק בהל' מלשונו וכדמוכח לכהנים, שנאכלת זה

mipdkd oze` oilke`y פסחים רש"י (כדעת לבעלים שנאכלת זה גם או ("
בזה  ראה – א) מ"ע לסהמ"צ בהשלמות וברמב"ן בשאר. ד"ה א נט,
ב. ט, נדרים צפע"נ קסב. קנח. כלל א מ"ע האוצר בית קב. מצוה מנ"ח

דאכילת בסהמ"צ רבינו מש"כ ועי' שם: מל' קלים mixf(ולהעיר בקדשים
היא  פסח שאכילת מובן אופן בכל הרי – ועוד פט. מ"ע חמד"י כו').
קדשים  דאכילת הכללית במ"ע נכלל לא למה קק"ל שהיא ומכיון מצוה
בפ"ע). ציווי בכ"א יש ואשם בחטאת גם הרי בפ"ע ציווי ע"ז שיש (דאף

פרט 25) היא ק"פ אכילת דמצות נאמר אם בין להקשות יש זו קושיא
דבאכילת  אף וכו' בחטאת גם דהרי הבבלי), ר"ד (כסברת בהקרבתו
קדשים  דאכילת במ"ע נכלל שם) בסהמ"צ (כמ"ש הכפרה נשלמה כהנים
בן  ר"א דעת לפי וגם .23 הערה כנ"ל כו' הקרבה ממעשה כחלק ולא
קדשים  אכילת שהיא מכיון הפסח, הקרבת ממצות חלק שאינו הרמב"ם

רק (לא קדשים דאכילת במ"ע שתוכלל כקק"ל).xxbpkאפשר המצוה אחר

meia dpnf oi` dlil lye dlila dpnf oi` mei lyc oeik n"n ,dlild lk dpnf dlil ly y"we meid lk dpnf mei ly y"wc l"z` 'it`c :mye .ai 'iq `"b`y d`x (*
.b"fdy r"n l"d

oke) zg` devna (ezlik`e eziiyr) lkd dpn z`hgay g"dirn ziiyewa qtzy (a"q `"g) ield ziaa (t"kr (jepigde) m"anxd zrca) k"yna r"v f"tre (**
ied d"yne mc`d lr `le lk`p oaxwd 'idiy wx devn ied `l zepaxwd lkac uxiz f"re (zg`l dpnp k"r '` onfa dlik`e dhigyc oeik :'ky my dyn zixaa
dyrnn hxt epi` mipdkl ezlik` zevn (jepigde) m"anxdl ixdy ± (mc`d lr aeigd ied gqta la`) oixeni` zxhwd enke oaxw eze`ay zevnn '` hxt ezlik`

.r"ta zillk r"n `l` ,oaxwd
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בן  אברהם רבי לפי ברור: הדבר אין עדיין אך
הפסח  אכילת אין הרמב"ם שלדעת מוסבר הרמב"ם
זאת  שבכל כיון אך המצוה, קיום את מעכבת בפועל
חייב  הוא ולפיכך שחיטתו, מטרת היא הפסח אכילת
שתי  היו צריכות הקרבתו, בשעת לאכילה ראוי להיות
שכותב  כפי אחת, כמצוה להיחשב אלו פעולות

המצוות  בשרשי עצמו החלקים 17הרמב"ם "שאפילו
אחת  מצוה יהיו פעמים זה, את זה מעכבין שאינן

אחד". הענין כשיהיה

ואכילתו  הפסח שחיטת למניין המובאת הסיבה גם
הסבר, דורשת השונה, מועדן עקב שונות מצוות כשתי

מצוות  כמה מוצאים אנו פרטים 18כי קיום חובת אשר ,
זה  מעכבים הם ואין שונים, בזמנים חלה שלהן שונים

זה  הרמב"ם 19את אותם מחשיב זאת למרות אך ,
אחת  .20כמצוה

.‚
˙ÂÈÂÏ˙ ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÂˆÓÂ ‰ËÈÁ˘‰ ˙ÂˆÓ

ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˙·Â ÌÈ„ÚÂÓ·
נוספת  שאלה הצגת ידי על יובנו הדברים

בתורה  נאמר חטאת קרבן לגבי זה: בענין 21המתעוררת

אך  יאכלנה", אותה המחטא הכהן החטאת... "תשחט
החטאת  אכילת את מונה הרמב"ם אין זאת למרות
זו  מצוה אלא עצמה, בפני החטאת בענין עשה כמצות

הקדשים  שאר אכילת עם יחד "שצוה 22נכללת –
כלומר  קדשים ושאר הקדשים... בשר לאכול הכהנים

המצוה" אחר נגררת כן גם אכילתם קלים... 23קדשים

הפסח  אכילת את הרמב"ם מונה מדוע מובן ואינו –
הכללית  המצוה בתוך כפרט ולא עצמה, בפני כמצוה

קדשים  אכילת הקדשים 24של מן הוא פסח שהרי ,
?25(הקלים)

זאת  מסביר עצמו הרמב"ם הוא: לכך ההסבר
הפסח בשר לאכול "שצונו לשונו dyngבדיוק lila
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הדין  וגם רפ"ב). שם רמב"ם – למנויו אלא שוחטין (דאין שלהם המינוי
שנוסף  לפי הוא הורצה לא זרק דאם הפסח בשר בנטמא שם, ה"ב שבפ"ד
בשעת  לאכילה דחזי גברי שיהי' דבעינן שם דרב) (אליבא נתן ר' דעת על
הבשר  שגם דבעינן שם) דרבנן (אליבא להרמב"ם ס"ל וזריקה, שחיטה
משנה  בלחם גם וכ"כ מעכבא. לא בפועל האכילה אבל לאכילה, חזי יהי'

ב). (לז, הי"א פ"ב עניים מתנות הל' צפע"נ וראה ה"ד. פ"ג שם
(רבנן  דברי בפירוש כן ס"ל לא הבבלי שר"ד או צ"ל, ולפי"ז
לרס"ג  בסהמ"צ פערלא הרי"פ בביאור בזה שהאריך וכמו ו)הרמב"ם,
מעכבא, פסח דאכילת ס"ל והר"י, ורש"י הבבלי הר"ד (שלדעתו מז מ"ע
(שבפועל  בזה עיכוב דגם שס"ל או כרת), חייב גם בזה אנוס הי' לא ואם

בפנים). (כדלקמן אחת מצוה שהיא מורה מעכב) אין
כו'17) ר"נ לדעת שגם שם, הבבלי ר"ד וכמ"ש יא. שורש סהמ"צ

אחת. מצוה שהיא מוכח מעכב אינו שאכילתו
קטורת 18) ערביים, ובין בבוקר תמידים וערבית, שחרית בק"ש כמו

כו'.
זו 19) את זו מעכבות אינן  מצות שהן .." סהמ"צ: בסוף הרמב"ן ל'

מצות. לשתי מנאן ולכן זו". של זמנה לא זו של וזמנה
מ"ע 20) – תמידין כח. מ"ע – קטורת יוד. מ"ע – ק"ש* בסהמ"צ:

לט.
(21.(23 (כבהערה המעיה"ח הביא אלה כתובים יחֿיט. ו, צו
פט.22) מ"ע
נמי 23) "ובחטאת החכמה מעין בדברי גם לפרש צריך כן לכאו'

באשם  וכן יאכלנה אותה המחטא הכהן וכתיב החטאת תשחט כתיב
ותמוה: מצות". לשני והאכילה השחיטה נחשבו לא ואפ"ה ובשלמים
על  חטאת קרבן מעשה שיהי' סד) (מ"ע בפ"ע במ"ע מנה הרמב"ם דהרי
(מ"ע  ובשלמים באשם וכן קלח). מצוה (ובחינוך כו' הנזכר התואר

ובחינוך  פט. (מצוה בפ"ע במ"ע ומנה קמא), קמ, מצוה ובחינוך סהֿסו.
אכילת מנה שלא כוונתו ועכצ"ל אכילתם**, או k"`קב) בפ"ע, מצוה

(והחינוך). הרמב"ם לדעת קאי לא שבזה
דאכילת  במ"ע תוכלל פסח אכילת שגם (לא היא קושייתו אמנם
טעם  "וצריך הבבלי): הר"ד קושיית ע"ד כ"א בפנים, כהקושיא קדשים
שאנו  אחרי מצות לשני ואכילתו הפסח שחיטת למנות יש למה דעתי לפי
כו' נמי ובחטאת שחיטה בלא בשר לכזית א"א אכילתו על מצווים
בנוגע  היא שקושייתו משמע כו') בשר לכזית (א"א זה ומל' (כנ"ל)".

ezhigyl ראה) שחיטתו ולא החטאת מעשה נמנה כו' בחטאת משא"כ ,
ה'). רמ"ע שיק מהר"ם

רק 24) היא קדשים אכילת מצות אם צ"ע: בזה הרמב"ם שדעת ואף
("הקדשים  רפ"י מעה"ק בהל' מלשונו וכדמוכח לכהנים, שנאכלת זה

mipdkd oze` oilke`y פסחים רש"י (כדעת לבעלים שנאכלת זה גם או ("
בזה  ראה – א) מ"ע לסהמ"צ בהשלמות וברמב"ן בשאר. ד"ה א נט,
ב. ט, נדרים צפע"נ קסב. קנח. כלל א מ"ע האוצר בית קב. מצוה מנ"ח

דאכילת בסהמ"צ רבינו מש"כ ועי' שם: מל' קלים mixf(ולהעיר בקדשים
היא  פסח שאכילת מובן אופן בכל הרי – ועוד פט. מ"ע חמד"י כו').
קדשים  דאכילת הכללית במ"ע נכלל לא למה קק"ל שהיא ומכיון מצוה
בפ"ע). ציווי בכ"א יש ואשם בחטאת גם הרי בפ"ע ציווי ע"ז שיש (דאף

פרט 25) היא ק"פ אכילת דמצות נאמר אם בין להקשות יש זו קושיא
דבאכילת  אף וכו' בחטאת גם דהרי הבבלי), ר"ד (כסברת בהקרבתו
קדשים  דאכילת במ"ע נכלל שם) בסהמ"צ (כמ"ש הכפרה נשלמה כהנים
בן  ר"א דעת לפי וגם .23 הערה כנ"ל כו' הקרבה ממעשה כחלק ולא
קדשים  אכילת שהיא מכיון הפסח, הקרבת ממצות חלק שאינו הרמב"ם

רק (לא קדשים דאכילת במ"ע שתוכלל כקק"ל).xxbpkאפשר המצוה אחר

meia dpnf oi` dlil lye dlila dpnf oi` mei lyc oeik n"n ,dlild lk dpnf dlil ly y"we meid lk dpnf mei ly y"wc l"z` 'it`c :mye .ai 'iq `"b`y d`x (*
.b"fdy r"n l"d

oke) zg` devna (ezlik`e eziiyr) lkd dpn z`hgay g"dirn ziiyewa qtzy (a"q `"g) ield ziaa (t"kr (jepigde) m"anxd zrca) k"yna r"v f"tre (**
ied d"yne mc`d lr `le lk`p oaxwd 'idiy wx devn ied `l zepaxwd lkac uxiz f"re (zg`l dpnp k"r '` onfa dlik`e dhigyc oeik :'ky my dyn zixaa
dyrnn hxt epi` mipdkl ezlik` zevn (jepigde) m"anxdl ixdy ± (mc`d lr aeigd ied gqta la`) oixeni` zxhwd enke oaxw eze`ay zevnn '` hxt ezlik`

.r"ta zillk r"n `l` ,oaxwd
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mixkfpd ei`pza oqipn xyr ושיאכל צלי שיהיה והוא
אמרו  והוא ומרורים מצות על ושיאכל אחד בבית
על  ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו

יאכלוהו" קובעת 26מרורים שהתורה בכך כלומר, .
שלא  הפסח, אכילת מצות לגבי וסייגים תנאים מספר
"הכהן  בפשטות נאמר שם אשר חטאת, כבקרבן
בכך  אחרים, בקרבנות וכך יאכלנה", אותה המחטא
בפני  כמצוה הפסח אכילת חובת את התורה מפרידה

שחיטת  לגבי גם וכך פסח 27עצמה. .28קרבן

אברהם  רבי דברי לתוכן ובהתאמה אחרות, במילים

ביחד  נאמרה השחיטה שמצות כיון הרמב"ם: בן
המיוחד לזמן כרוכה dlובהקשר האכילה ומצות ,

המיוחד אחר זמן עם ביחד תנאי dlונאמרה ועם ,
מסויימים  שחיטת 29אכילה מועד שבין שההבדל מובן ,

באכילת  כללי ענין אינו אכילתו מועד לבין הפסח
הקיים לנאמר linn`הקדשים, (בדומה זו במצוה גם

דוקא  להיות צריך הקרבתם שזמן הקרבנות לגבי
–30ביום  זו במצוה דוקא תנאי זהו אלא וכדומה),

בשחיטתה  קשורה הפסח שחיטת "31מצוה meiaדוקא
xyr drax`בניסןmiiaxrd oia"32 של מהותה ואילו ,
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עשר 26) חמשה בליל הפסח בשר "אכילת ק"פ מהל' ברפ"ח וכן
.. הבשר את "ואכלו שנאמר הכתוב המשך כל הביא מצותֿעשה"
בשר  "לאכול כ' מהרמב"ם) (שג"ז ק"פ הל' לפני כשמנאן וכן יאכלוהו".
ס' שבראש המצוות במנין וגם עשר". חמשה בליל ומרור מצה על הפסח
צלי  הפסח בשר "לאכול וכ'): דייק נמרץ, הכי בקיצור שנכתב (אף היד
גם  שכוונתו ופשוט וגו'". הבשר את ואכלו שנאמר עשר חמשה בליל
ק"פ  הל' שלפני מה וצע"ק יאכלוהו". מרורים על "ומצות הכתוב לסיום

בפירוש. ומרורים מצות כ' לא שם המצוות ובמנין "צלי" השמיט
עשר 27) בארבעה הפסח את לשחוט "מ"ע ק"פ הל' בריש וכן

הפסח  את "לשחוט שלפנ"ז המצות ובמנין חצות". אחר ניסן לחודש
epnfa שנאמר הפסח "לשחוט כ' היד ס' שלפני המצות במנין אבל ."

הכ'. סיום על סמך וכנראה זמנו. כ' ולא גו'". קהל כל אותו ושחטו
בתחילתו.28) שם פערלא הר"פ בביאור עד"ז ראה
בהמצות 29) משא"כ – המצוה עצם עם ביחד נאמר כ"א שזמן והיינו

(ראה  הזמנים בב' להם א' שתוכן מכיון (20 ,18 (הערה לעיל שהובאו
הזמנים, מפרט ואח"כ א' בציווי שלהם הציווי נאמר נו) במ"ע חמד"י
ובקומך; בשכבך ואח"כ בם, ודברת (בק"ש: במקומן בסהמ"צ ראה
את  בתמידין: גו'; בבקר (ואח"כ) קטורת אהרן עליו והקטיר קטורת:
בבוקר  תעשה אחד הכבש את (ואח"כ) להקריב תשמרו .. לחמי קרבני
נאמר  מתחילה הרי ליום", "שנים מהכ' שהביאו שם סהמ"צ לפי וגם גו'.

היא ראה k"g`eליוםmipyשהמצוה גו'"). אחד הכבש "את זמנם מפרש
לט. ובמ"ע ט' שורש סוף סופרים קנאת יא. שורש בסהמ"צ שמח לב

בסופו. גֿד מ"ע הרי"פ ביאור
(רפ"ו 30) לק"פ בנוגע שפרש"י ומה מעה"ק. מהל' רפ"ד רמב"ם

ביום  אלא אפשר "אי – דמו וזריקת שחיטתו ד"ה ב) סה, – דפסחים
העתיקו  שלכן דמו זריקת בשביל לזה הוצרך כו'", צוותו ביום דכתיב

ב" רק נאמר הערבים בין די"ד הזמן כי פירושו, אותו".ehgyeבהתחלת
ע  "בארבעה ג) ט, (בהעלותך מש"כ הערבים וגם בין הזה בחודש יום שר

eze` eyrz בפרשתנו מפורש ובתורה לפנ"ז. בתורה הנאמר על קאי הרי ,"
בזמן dhigydרק מדובר פסח קרבן הקרבת בזמן דהכ' כאן רמב"ן וראה .

אבאר. ועתה ד"ה יז סי' שאג"א בארוכה ראה שחיטה.
דפרשתנו 31) הכ' דוקא הביא שהרמב"ם מה בפשטות מובן ועפ"ז

ויעשו  ב) (ט, דבהעלותך הכ' ולא שחיטתו, על כמ"ע גו'" אותו "ושחטו
שם, משה בברית שהקשה כמו (שם), כהיראים במועדו, הפסח את בנ"י
נאמר  ולאח"ז זמנו נאמר השחיטה עם דביחד – דילן מכתוב דוקא כי
בפ' משא"כ וגדרה, היא בפ"ע דמצוה ידעינן – אכילתו על הציווי
לפ"ר) (בנוגע בכלל שם נזכר לא וגם שחיטתו מפורש שלא בהעלותך

אותו"). תעשו .. בנ"י "ויעשו כללי ציווי (כ"א אכילתו על הציווי
מעשה  כל היא ישראל של ק"פ מצות (והבה"ג) היראים שלדעת אלא

לא  ולכן שם, כמ"ש – אימוריו והקטרת דמו זריקת שחיטתו – הפסח
מישראל  כ"א על המצוה הרמב"ם ולדעת "ויעשו". כ"א ושחטו הכ' הביא
גמרו  לא שאם (אלא "ושחטו" הכ' דוקא הביא ולכן שחיטתו, היא
כרת) מחיוב נפטר ולא ישראל, של "ושחטו" מצות נתקיים לא להקריבו

הבאה. ובהערה שלפנ"ז הערה וראה –
מצרים  בפסח אלא דורות בפסח נאמר לא ד"ושחטו" שהקשה ומה
לפסח  בנוגע זו בפרשה מהנאמר רק למדין בפסח מצות כו"כ הרי –
(ובפרש"י). יז שם, שם). ופרש"י (ובמכילתא יד יב, פרשתנו וראה מצרים.
ראב"ע  ט. יב, שם רמב"ן מז. יב, עה"פ ופרש"י מכילתא כדֿכה. שם,

מג. יב, שם
מ"ע32) מנה שבפסח מה גם מובן ולא zhigycועפ"ז הפסח,

הערה  לעיל (ראה כו' החטאת מעשה ד(כל) המצוה  שמנה כו' כבחטאת
כי  – (23

פרטי  ולא בק"פ בתורה מפורשת השחיטה שרק הפשוט, על [נוסף
מ"ש  וע"פ מעשיהם, פרטי שמפורשים כו' כבחטאת הקרבתו מעשי
המצות, במנין מנה לא מדות בי"ג דהנלמד ב') שורש (סהמ"צ הרמב"ם

הרי]
כל' גברא), (חובת מישראל כ"א על היא שחיטתו מצות בפסח
ברש"י) (הובא מכילתא (ראה ישראל" עדת קהל כל אותו "ושחטו הכתוב
ישראל  שחט א: סד, פסחים ממשנה ולהעיר וש "נ. ב. מא, קדושין עה"פ.
על  שמצוה כו' בחטאת משא"כ שם). ושפ"א ובפרש"י כו'. הכהן וקבל
סט  מ"ע (סהמ"צ כו'" שיקריב "שצונו כו' הקרבן הבאת היא הבעלים
הקרבתו  במעשה כפרטים נאמרו הפרטים ושאר כו' והשחיטה ואילך),
ואילך). סד מ"ע (סהמ"צ הקרבן מעשה כמצות ביחד הכל נחשב ולכן
ה' מצוה מנ"ח (וראה וקדשים פסח ד"ה ב ז, פסחים רש"י ראה אבל

שם)). (ובהמובא בסופו
לפרש"י  (ויתאים אפ"ל נכללת או הקרבנות בשאר דהשחיטה הנ"ל)

הקרבן  מעשה ומצות ואילך). סט (מ"ע הבעלים שעל הקרבתו במצות
– שחיטה משא"כ ואילך, מקבלה שהיא כהונה למצות שייכת עצמו
פסולי  מהל' רפ"א ה"ו. פ"ט מקדש ביאת הל' (רמב"ם בזר כשרה
קנאת  טבא, מרגניתא שמח, (לב סהמ"צ מפרשי וראה המוקדשין)*,
(רפ"ו. מעה"ק בהל' מלשונו כן משמע לא אבל יב. בשורש סופרים)
וגם  עצמו. הקרבן במעשה שחיטתו מנה הקרבנות שבכל רפ"ט) רפ"ז.
מעשה  ממצות שהיא משמע ואילך) סד (מ"ע שם בסהמ"צ מלשונו

) (משא"כ epevyהקרבן כהונה למצות שייך ולא כו') קרבן מעשה שיהי'
שמנה  (לאחר הרמב"ם מדברי ולהעיר קמא). קמ. קלח . מצוה בחינוך
.. הארבעה "אלו סו): במ"ע כ' ושלמים אשם חטאת עולה קרבן מעשה
צבור". או יחיד יקריבו בהמה קרבנות כל כי כולם הקרבנות מעשה הם

הפסח. מעשה גם בזה נכלל ואולי

xg` eehvpy zepaxw x`ya k"`yn .r"ta devnl dhigyd zaygp ,dhigy zevna mieevn eid `l f`y z"n mcew 'id ieeivdy zeidl gqtac l"t` 'id 'e`kl (*
i"xd mya (cere) a ,ci migaf dhigy d"cez d`xe) r"ta devnl zaygp miycw zhigy oi` (enw r"n) r"ta devnl dpnpe dhigy oikixv oileg mbe dxez dpzipy
s` dhigya oiycwen dn :ixtqn my v"ndqa epeyl d`xe ,oileg zhigya eehvp `l (llka) xacnac (f"id c"t dhigy 'ld) l"q m"anxd ixd la` ± (yipiilxe`n

.n"k`e .'ek oileg
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לקיימה בחובה דוקא כרוכה הפסח אכילת lilaמצות
לעיל. המוזכרים האחרים ובתנאים בניסן עשר חמשה

כך  שונות.33ומשום כמצוות הן נחשבות

.„
˙ËÈÁ˘ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ÔÓÊ· ˙ÂÏ˙‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Â ÁÒÙ‰
הוא  הרמב"ם לדעת אשר שני, פסח קרבן בענין גם

ראשון) מפסח (בנפרד עצמו בפני מפריד 34רגל ,

כשתי  זאת ומונה אכילתו, לבין שחיטתו בין הרמב"ם
נפרדות  .35מצוות

לעיל  שצויינה סיבה אותה לפי מובן זה דבר גם
"על  להיות צריכה האכילה ראשון: פסח קרבן לגבי

ומרורים" פסח 36מצות אכילת מצות מהות וזוהי ,

.37שני 

שני  פסח אכילת מצות אין מדוע מובן, לא אבל

בניסן? עשר חמשה בליל הפסח אכילת במצות נכללת

אותה  הן במהותן אך בזמנים, הבדל יש אמנם,

מצות  "על פסח קרבן את לאכול החובה מצוה:
ההקרבה  שלאחר בלילה חלה linne`(38ומרורים"

ההקרבה  אם השונים): המועדים בשני מצוה אותה

ט"ו  בליל להיות האכילה צריכה בניסן בי"ד היתה
צריכה  באייר, י"ד ביום היתה ההקרבה ואם בניסן,

באייר  ט"ו בליל להיות .39האכילה

הוא: לכך ההסבר אך

והן  הפסח שחיטת הן כרוכות לעיל, כאמור אמנם,
מחולקות  הן כך עקב אשר עד קיומן, במועד אכילתו

ביניהן  הבדל יש זאת למרות אך שונות, מצוות לשתי

של  התלות ומתבטאת משפיעה שבו האופן לגבי
קיומה  במועד :40המצוה

חג יום הוא בניסן י"ד מועד wxיום שהוא משום
הפסח  חשיבות 41שחיטת לו אין כשלעצמו אך ,

הוא  בניסן עשר חמשה ליל זאת, לעומת מיוחדת.
וכפי  – מצרים יציאת זמן זהו עצמו, מצד יוםֿטוב

הראשונה  בפעם המאורע בארץ 42שהתרחש "ועברתי :

ופסחתי  בכור... כל והכיתי הזה בלילה מצרים
מארץ 43עליכם" להוציאם לה' הוא שמורים ו"ליל ,

בתורה 44מצרים" נאמר (וכן אלקיך 45, ה' "הוציאך

לילה") ומשום46ממצרים –jk מועד חשיבות משום ,
הפס 47זה  אכילת של המצוה אז חלה כך 48ח , ידי ועל ,

בניסן. בי"ד הפסח שחיטת –

ט"ו  בליל אכילתו שני: בפסח הדבר שונה אך

יום  שהוא מפני זה, לתאריך דוקא קשורה אינה באייר

לאחר 49חג  אשר הלילה שזהו מפני רק אלא וכדומה,
אייר  בי"ד יכולה 50ההקרבה זו אכילה אין ולפיכך .
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בכמה 33) כמ"ש קדשים אכילת מצות גם פסח באכילת יש זה ומלבד
בכללי  (הובא סכ"ד ח"ב צפע"נ שו"ת סנ"א. ח"ג הלוי בית – אחרונים
הל' צפע"נ וראה ובכ"מ. ה"א. פ"ו חו"מ הל' או"ש ר). ע' ח"ב התוה"מ

ואילך). סע"ג (לד, הי"ג פ"ג ערכין
נז.34) מ"ע סהמ"צ ק"פ. מהל' רפ"ה – בפ"ע למ"ע נמנה שלכן
שפֿשפא.35) מצוה חינוך נזֿנח. מ"ע
יא.36) שם, בהעלותך
עשר 37) חמשה בליל שני פסח בשר לאכול "שצונו שם בסהמ"צ

בראש  המצות במנין לשונו ועי' כו '". אמרו והוא ומרור מצה על מאייר
ה"ג. פ"ח ק"פ ובהל' ק"פ: הל' לפני היד: ס'

אין38) אכילתו שבמצות ומרורים yxetnובפרט מצות "על ורק זמן
השני  "בחודש לעשייתו בנוגע הכתוב בתחילת נאמר וזמנו יאכלוהו".

כו'". אותו יעשו הערביים בין יום עשר zevndבארבעה oipnae:שם
כמו  זמנו כ' ולא גו'". שנא' ומרור מצה על שני פסח בשר את "לאכול

שפא. מצוה בחינוך וכ"ה בפ"ר.
לסופו).39) (קרוב נז מ"ע פערלא ברי"פ גם הקשה עד"ז
(בנוגע 40) ק"פ הל' שלפני המצות במנין הרמב"ם ל' משינוי להעיר

הפסח את "לשחוט כ' שבשחיטה בשר epnfaלפ"ר) "לאכול ובאכילה: ,"
.. xyrהפסח dyng lila."
(הובא 41) דפסחים רפ"ד ירושלמי א. י, ערכין – שמונה תוד"ה ראה

שם: ובצל"ח הי"זֿיח. פ"ח יו"ט הל' רמב"ם א). נ, שם של h"eicבתוס'
לרוב  ההוא ביום יו"ט התורה שקבעה .. הקרבן הקרבת בעת היא תורה

הפסח. העושים ישראל
(ג).42) יב פ"א, שהש"ר ראה
יג.43) יב. יב, פרשתנו
הלילה.44) הוא ד"ה שם רש"י וראה מב. שם,
א.45) ט, ברכות וראה שם. ובפרש"י א טז, ראה
במלאכה 46) אסורים היו במצרים ט"ו בליל גם דיעות שלכמה להעיר

תורת  שו"ת וראה ועוד. יז. יב, פרשתנו פרש"י ב. קטז, לפסחים ר"ן (ראה
ואילך. 126 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז). אות סכ"ה או"ח חסד

אבותינו47) שהיו "פסח בהגדה שאומרים שום `milkeוכמו על ..
גו'". הציל בתינו ואת .. שנאמר כו' המקום שפסח

שם).48) (ברכות ממצרים צאתך מועד עד והולך אוכל אתה מתי ועד
הלילה. עד אוכלים שמדאורייתא הט"ו) פ"ח ק"פ (הל' הרמב"ם וכ"פ
הוא  שריפה זמן – מדאורייתא חצות עד רק שאוכלים ראב"ע לדעת וגם
וראה  תזבח. שם ד"ה שם פרש"י ראה – נותר נעשה שאז בבוקר רק

שם. או"ש שם. ערכין הל' לז. ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ בהמובא
שאין.49) ד"ה ב צה, פסחים י. ט, בהעלותך פרש"י ראה
שני 50) בפסח המחוייב "שכל שפא): (מצוה החינוך ל' יומתק ועפ"ז

יאכלוהו", ומרורים מצות על שנא' ומרורים מצות על הפסח בשר שיאכל
רי"פ  (ע' בפ"ר כמו אכילתו דעצם מצוה להדיא פירש ולא זמנו כתב שלא
לא  מפורש נאמר לא בתורה כי – עליו*) שהקשה בסופו) (שם פערלא
גו'" הבשר את "ואכלו בל' אכילתו עצם על ציווי ולא אכילתו זמן
כו' "שיאכל רק מפרט ולכן יאכלוהו", ומרורים מצות "על כ"א (כבפ"ר),

± m"anxd ixacn dhpe ,xexne dvn oiprl `l` dyr dpn `lc x`ean ,"dyr lha xexne dvn ilan ipy gqt lk`e f"r xaere" jepigd k"ynnc dywdy dne (*
i"tr eh lila gqtd xya lek`l" yexita my azk ixd ,cala gqtd zlik` zevn `l` xikfd `l x"tac 'ky dn oke .jepigd ixac yexit f"i`y my g"pn d`x

."aezkay mi`pz
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לקיימה בחובה דוקא כרוכה הפסח אכילת lilaמצות
לעיל. המוזכרים האחרים ובתנאים בניסן עשר חמשה

כך  שונות.33ומשום כמצוות הן נחשבות

.„
˙ËÈÁ˘ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ÔÓÊ· ˙ÂÏ˙‰ ÔÈ·˘ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Â ÁÒÙ‰
הוא  הרמב"ם לדעת אשר שני, פסח קרבן בענין גם

ראשון) מפסח (בנפרד עצמו בפני מפריד 34רגל ,

כשתי  זאת ומונה אכילתו, לבין שחיטתו בין הרמב"ם
נפרדות  .35מצוות

לעיל  שצויינה סיבה אותה לפי מובן זה דבר גם
"על  להיות צריכה האכילה ראשון: פסח קרבן לגבי

ומרורים" פסח 36מצות אכילת מצות מהות וזוהי ,

.37שני 

שני  פסח אכילת מצות אין מדוע מובן, לא אבל

בניסן? עשר חמשה בליל הפסח אכילת במצות נכללת

אותה  הן במהותן אך בזמנים, הבדל יש אמנם,

מצות  "על פסח קרבן את לאכול החובה מצוה:
ההקרבה  שלאחר בלילה חלה linne`(38ומרורים"

ההקרבה  אם השונים): המועדים בשני מצוה אותה

ט"ו  בליל להיות האכילה צריכה בניסן בי"ד היתה
צריכה  באייר, י"ד ביום היתה ההקרבה ואם בניסן,

באייר  ט"ו בליל להיות .39האכילה

הוא: לכך ההסבר אך

והן  הפסח שחיטת הן כרוכות לעיל, כאמור אמנם,
מחולקות  הן כך עקב אשר עד קיומן, במועד אכילתו

ביניהן  הבדל יש זאת למרות אך שונות, מצוות לשתי

של  התלות ומתבטאת משפיעה שבו האופן לגבי
קיומה  במועד :40המצוה

חג יום הוא בניסן י"ד מועד wxיום שהוא משום
הפסח  חשיבות 41שחיטת לו אין כשלעצמו אך ,

הוא  בניסן עשר חמשה ליל זאת, לעומת מיוחדת.
וכפי  – מצרים יציאת זמן זהו עצמו, מצד יוםֿטוב

הראשונה  בפעם המאורע בארץ 42שהתרחש "ועברתי :

ופסחתי  בכור... כל והכיתי הזה בלילה מצרים
מארץ 43עליכם" להוציאם לה' הוא שמורים ו"ליל ,

בתורה 44מצרים" נאמר (וכן אלקיך 45, ה' "הוציאך

לילה") ומשום46ממצרים –jk מועד חשיבות משום ,
הפס 47זה  אכילת של המצוה אז חלה כך 48ח , ידי ועל ,

בניסן. בי"ד הפסח שחיטת –

ט"ו  בליל אכילתו שני: בפסח הדבר שונה אך

יום  שהוא מפני זה, לתאריך דוקא קשורה אינה באייר

לאחר 49חג  אשר הלילה שזהו מפני רק אלא וכדומה,
אייר  בי"ד יכולה 50ההקרבה זו אכילה אין ולפיכך .
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בכמה 33) כמ"ש קדשים אכילת מצות גם פסח באכילת יש זה ומלבד
בכללי  (הובא סכ"ד ח"ב צפע"נ שו"ת סנ"א. ח"ג הלוי בית – אחרונים
הל' צפע"נ וראה ובכ"מ. ה"א. פ"ו חו"מ הל' או"ש ר). ע' ח"ב התוה"מ

ואילך). סע"ג (לד, הי"ג פ"ג ערכין
נז.34) מ"ע סהמ"צ ק"פ. מהל' רפ"ה – בפ"ע למ"ע נמנה שלכן
שפֿשפא.35) מצוה חינוך נזֿנח. מ"ע
יא.36) שם, בהעלותך
עשר 37) חמשה בליל שני פסח בשר לאכול "שצונו שם בסהמ"צ

בראש  המצות במנין לשונו ועי' כו '". אמרו והוא ומרור מצה על מאייר
ה"ג. פ"ח ק"פ ובהל' ק"פ: הל' לפני היד: ס'

אין38) אכילתו שבמצות ומרורים yxetnובפרט מצות "על ורק זמן
השני  "בחודש לעשייתו בנוגע הכתוב בתחילת נאמר וזמנו יאכלוהו".

כו'". אותו יעשו הערביים בין יום עשר zevndבארבעה oipnae:שם
כמו  זמנו כ' ולא גו'". שנא' ומרור מצה על שני פסח בשר את "לאכול

שפא. מצוה בחינוך וכ"ה בפ"ר.
לסופו).39) (קרוב נז מ"ע פערלא ברי"פ גם הקשה עד"ז
(בנוגע 40) ק"פ הל' שלפני המצות במנין הרמב"ם ל' משינוי להעיר

הפסח את "לשחוט כ' שבשחיטה בשר epnfaלפ"ר) "לאכול ובאכילה: ,"
.. xyrהפסח dyng lila."
(הובא 41) דפסחים רפ"ד ירושלמי א. י, ערכין – שמונה תוד"ה ראה

שם: ובצל"ח הי"זֿיח. פ"ח יו"ט הל' רמב"ם א). נ, שם של h"eicבתוס'
לרוב  ההוא ביום יו"ט התורה שקבעה .. הקרבן הקרבת בעת היא תורה

הפסח. העושים ישראל
(ג).42) יב פ"א, שהש"ר ראה
יג.43) יב. יב, פרשתנו
הלילה.44) הוא ד"ה שם רש"י וראה מב. שם,
א.45) ט, ברכות וראה שם. ובפרש"י א טז, ראה
במלאכה 46) אסורים היו במצרים ט"ו בליל גם דיעות שלכמה להעיר

תורת  שו"ת וראה ועוד. יז. יב, פרשתנו פרש"י ב. קטז, לפסחים ר"ן (ראה
ואילך. 126 ע' חי"ז לקו"ש וראה ז). אות סכ"ה או"ח חסד

אבותינו47) שהיו "פסח בהגדה שאומרים שום `milkeוכמו על ..
גו'". הציל בתינו ואת .. שנאמר כו' המקום שפסח

שם).48) (ברכות ממצרים צאתך מועד עד והולך אוכל אתה מתי ועד
הלילה. עד אוכלים שמדאורייתא הט"ו) פ"ח ק"פ (הל' הרמב"ם וכ"פ
הוא  שריפה זמן – מדאורייתא חצות עד רק שאוכלים ראב"ע לדעת וגם
וראה  תזבח. שם ד"ה שם פרש"י ראה – נותר נעשה שאז בבוקר רק

שם. או"ש שם. ערכין הל' לז. ע' פרשתנו עה"ת בצפע"נ בהמובא
שאין.49) ד"ה ב צה, פסחים י. ט, בהעלותך פרש"י ראה
שני 50) בפסח המחוייב "שכל שפא): (מצוה החינוך ל' יומתק ועפ"ז

יאכלוהו", ומרורים מצות על שנא' ומרורים מצות על הפסח בשר שיאכל
רי"פ  (ע' בפ"ר כמו אכילתו דעצם מצוה להדיא פירש ולא זמנו כתב שלא
לא  מפורש נאמר לא בתורה כי – עליו*) שהקשה בסופו) (שם פערלא
גו'" הבשר את "ואכלו בל' אכילתו עצם על ציווי ולא אכילתו זמן
כו' "שיאכל רק מפרט ולכן יאכלוהו", ומרורים מצות "על כ"א (כבפ"ר),

± m"anxd ixacn dhpe ,xexne dvn oiprl `l` dyr dpn `lc x`ean ,"dyr lha xexne dvn ilan ipy gqt lk`e f"r xaere" jepigd k"ynnc dywdy dne (*
i"tr eh lila gqtd xya lek`l" yexita my azk ixd ,cala gqtd zlik` zevn `l` xikfd `l x"tac 'ky dn oke .jepigd ixac yexit f"i`y my g"pn d`x

."aezkay mi`pz
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בפסח  ראשון: פסח אכילת למצות זהה כמצוה להחשב
ואילו  מהמצוה, וחלק פרט הוא עצמו הזמן ראשון

האכילה  מהות עם קשר עצמו לזמן אין שני .51בפסח

.‰
‰ËÈÁ˘‰ ÔÈ· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚ· ÌÈÏ„·‰‰

È˘ ÁÒÙ·Â ÔÂ˘‡¯ ÁÒÙ· ‰ÏÈÎ‡Ï
בפסח  הלל אמירת חובת את גם להבין ניתן זה לפי
לבין  ראשון פסח בין זה בענין ההבדל ואת ראשון,

שני. פסח

שני, פסח לבין ראשון פסח שבין ההבדלים בין
המשנה  השני 52מציינת באכילתו, הלל טעון "הראשון :

הלל  טעונין וזה זה (ובסיום) באכילתו הלל טעון אינו
באכילתו..." הלל טעון "ראשון ההלכה על בעשייתן".

הגמרא  לומדים 53מתעכבת (=מנין מילי הני "מנא :
התקדש  כליל לכם יהיה השיר יוחנן... רבי אמר זאת)?

שאין 54חג  לילה הלל, טעון לחג המקודש לילה ,
מתעכבת  מכן לאחר הלל". טעון אין לחג מקודש
ואומרת  בעשייתן...", הלל טעונין וזה "זה על הגמרא
קא  לילה אימא איבעית הטעם?) (=מה טעמא? "מאי
לכך  שהטעם לומר, (=ניתן ממעט קא לא יום ממעט,
לחג, מקודש שאינו הלילה את ממעט שהפסוק הוא,
ואיבעית  לחג), מקודש שאינו היום את ממעט אינו אך
את  ונוטלין פסחיהן את שוחטין ישראל אפשר אימא

הלל". אומרים ואין לולביהן

שואלת  בעשייתן" הלל "טעונין ההלכה שלגבי מזה
הני  "מנא בביטוי ולא טעמא", "מאי בביטוי הגמרא
טעון  "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא כפי מילי",
כך  על משיבה שהגמרא ומזה באכילתו...", הלל
ממעט" קא לא יום ממעט קא "לילה הראשון) (בתירוץ

את  להסביר רק הגמרא כוונת אין זה שבדיון מובן, –
וזה  "זה להלכה והטעם הלל המקור טעונין

בין 55בעשייתן" ההבדל מהו להסביר כוונתה אלא ,
שאינה  אכילתו לבין הלל הטעונה שני פסח שחיטת

הלל. טעונה

שואלת  הגמרא אין אכן, מדוע, א) להבין: צריך
בעשייתן", הלל "טעונין ההלכה עצם של הטעם מהו
טעון  "הראשון ההלכה לגבי שואלת שהיא כפי בדיוק

באכילתו..." רק 56הלל היא הגמרא ששאלת כיון ב) ?
מסבירה  מה שחיטתו, לבין אכילתו שבין הסיבה לגבי
את  שוחטין ישראל "אפשר השניה בתשובה הגמרא
מוצאים  אין זה בהסבר – הלל" אומרים ואין פסחיהן...
אותה  שהרי אכילתו, לבין הפסח שחיטת בין הבדל
אפשר  – הפסח אכילת לגבי גם לומר ניתן סברא

?58וכו'oilke`57ישראל

.Â
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לכם  יהיה "השיר הפסוק מן הוא: לכך ההסבר
"לילה  של המיעוט את לומדים אין חג" התקדש כליל
עצם  את גם כיֿאם הלל", טעון אין לחג מקודש שאין
הפסח, אכילת בשעת הלל אמירת חובת של המהות
אלא  עצמה, הפסח אכילת עקב בעיקר, היא, שאין
הגאולה  זמן – חג" התקדש ב"ליל היא שהאכילה מפני

הלל  לומר צריך ולכן מצרים, יציאת של .59והנסים

היתה  בניסן ט"ו בליל הפסח שאכילת כיון כלומר,
בלילה lretaקשורה שהתרחשו והנסים הגאולה עם

אכילת  למצות שנקבע הזמן זהו זו מסיבה שהרי זה,
שבו, המיוחדת למצוה הזמן קשור לכן כדלעיל, הפסח,

הפסח  אכילת בשעת היא הלל .60ואמירת
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שחיטתו. עם ביחד נמנה שלא מה מבואר שעפ"ז כו'" ומרורים מצות על
כ': שבשחיטה ק"פ הל' לפני המצות במנין הרמב"ם בל' וצ"ע
חמשה  בליל כו' פ"ש "לאכול ובאכילה: זמנו), כ' (ולא שני פסח לשחוט
.(38 הערה כנ"ל היד, ספר לפני המצות כבמנין (ולא השני" לחודש עשר

גם 51) שבפ"ר זה אבל שונים, בגדרים מצות אותם עושה זה וחילוק
המצוה. ותוכן גדר בעצם שינוי אי"ז חייבות, אינן ובשני חייבות נשים

א.52) צה, פסחים
ב.53) שם,
כט.54) ל, ישעי'
אמרינן 55) "ולקמן לילה בד"ה לפרש רש"י שהוצרך מה צ"ע ועפ"ז

הלל  טעם לפרש צריך למה א) דלכאורה: – כו'" תקנו שביניהן נביאים
ההלל  טעם ממעט" קא לא "יום הא' שלטעם מנין ב) כאן, בשחיטתו

הב'. מלטעם שונה
שהראשון 56) הטעם (גם) לפרש בא שהגמ' שם מפרש"י כדמוכח

באכילתו. הלל טעון
כיון 57) זה, מטעם באכילתו עוה"פ לאומרו צריך שאין שי"ל אף

כאן. בשפ"א וכמ"ש בשחיטתו. אמרו שכבר

מהי58) הענין: בעצם צלה"ב הברייתא zxaqdגם בל' ההכרח,
"כיון  שפרש"י ומה הלל. אמירת שיחייב כו'" שוחטין ישראל "אפשר
שרמזו  י"ל ולכאו' בגמ', מרומז אינו הרי – הלל" טעון הוא מצוה שדבר
ד"ה  מפרש"י כן משמע לא אבל לולביהן" את "נוטלין גם שהביא בזה

לולביהן". את "נוטלין
"ביום59) הוא לכם" יהי' "השיר הכתוב פי' הגלות"el`bzyוהרי מן

ממדרש  וכ"מ יצי"מ. ד"ה א יד, מגילה טו"א וראה שם). פסחים (פרש"י
ירושלמי  וראה דיצי"מ. כו' הנסים בשעת הלל שאמרו (קיג) תהלים

שם. וברד"ל ספמ"ח דר"א פרקי ה"ה. פ"ה פסחים
פסח 60) ליל למדין זה שבפסוק ה"ג, פ"ט שם בירושלמי וכ"מ

שם. ישעי' בפרש"י ועד"ז שם). ופ"מ קה"ע (וראה סנחריב ממפלת
כ' מה"ת) הוא דהלל (דס"ל והפליאה ד"ה א' שורש לסהמ"צ וברמב"ן
בליל  משוררים הם כאשר סנחרב מיד אותם המושיע לאֿל ישירו כי
כמו  גדול בקול משוררים שהיו הפסח חג אכילת ליל והוא חג התקדש
שאין  ותמה): ד"ה א (קיז, פסחים וברמב"ן סע"ב). פה, (פסחים שאמרו

חובה הלל zlik`kdle`bלך  zry `idy migqt טעון וזה זה שנינו וכן
השיר  דכתיב המקרא על וסמכוהו ט"ס) הוא כנראה – ?) באכילתם הלל
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"אין 61מזה  שהוא כיון שני. פסח לגבי ללמוד ניתן
הנסים, התרחשו לא אייר ט"ו בליל – לחג" מקודש

חג  של תוכן בו אין "א 49ולכן שני פסח אכילת לכן ין –

מספקת  סיבה אינה כשלעצמה האכילה כי הלל", טעון
כדלעיל. הלל, לאמירת

.Ê
ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Ï
להסבר  ובהמשך בגמרא, המובא התירוץ לאחר
הלל  טעונין וזה "זה על הגמרא מתעכבת הנ"ל,

הסיבה  מהי טעמא": "מאי ושואלת בעשייתן..."
לבין  הלל) אמירת (עם הפסח שחיטת שבין להבדל

שני  פסח של שחיטתו שונה מדוע הלל), (ללא אכילתו

על איננה כאן הגמרא שאלת לכך daiqdמאכילתו.
כזו  לשאלה המקום שהרי הלל", "טעון בכלל ששחיטה

במשנה דין efאינה שמוזכר הראשונה בפעם אלא ,

במשנה – השחיטה בעת הלל במשנה zncew62אמירת .
efרק שבהםihxtמוזכרים ראשון mipeyהדינים פסח

הם  שבהם הפרטים גם זה עם ויחד מזה, זה שני ופסח
כך  ועל – וכדומה בשחיטה, הלל אמירת – שוים

טעמא". "מאי השאלה נשאלת

מבארת בשחיטת zednyוהגמרא הלל אמירת
בלילה: באכילתו, הלל מאמירת שונה הפסח

קא  לא יום ממעט, קא "לילה הראשון: התירוץ
ממעטים  ולכן חג", "התקדש של לטעם קשור ממעט"

אינה  ביום הלל אמירת אך שני. פסח של ה"לילה" את

בזמן envrתלויה cvn.אותה "ממעטים" אין ולכן ,
ההבדל  את בעיקר מדגיש הראשון התירוץ כלומר,

ידי  על בלילה אמירתו לבין ביום הלל אמירת שבין
בדרך  מובן, ובמילא בלילה, לאמירתו הסיבה הסברת

ביום שאמירתו חג",`dpiהשלילה, "התקדש מפני
לבין  ראשון, פסח בניסן, י"ד יום בין הבדל אין ולפיכך

שני. פסח אייר, י"ד יום

את  שוחטין ישראל "אפשר השני, התירוץ
הטעם  את מדגיש הלל", אומרים ואין פסחיהן...

ביו  הלל ("אפשר לאמירת הפסח לשחיטת הקשורה ם,
`oihgey...mixneישראל oi`e שצריך מובן ולכן ,("...

בשחיטת  כמו בדיוק שני, פסח בשחיטת הלל לומר
ראשון. פסח

(ראשון) הפסח באכילת הלל אמירת שונה אבל
אלא  זאת, לחייב מספיקה אינה עצמה שהאכילה
ולכן  כדלעיל, חג", "התקדש של מהטעם הלל אומרים

אייר. ט"ו בליל הפסח באכילת הלל אומרים אין

לפי  הוא: התירוצים שני בין שההבדל לומר, ויש
השחיטה  בעת הלל אמירת גם קשורה הראשון התירוץ
שההבדל  אלא – באכילתו שהדבר כפי ל"יום", לזמן,
הלל, לאמירת הגורם הוא עצמו הזמן שבאכילתו הוא,

מצות יוצרת בשחיטתו אשר הזמן:dhigydבעוד את
הופך זה, ב"יום" הפסח שחיטת מצות ידי onfdעל

הלל 63עצמו  הטעון השני 64לזמן התירוץ לפי ואילו .
"אפשר  – הפסח שחיטת מפני רק היא ההלל אמירת

odigqtישראל z` oihgey"הלל אומרים ואין ...65.

שכיון  מובן, התירוצים שני לפי עלֿכלֿפנים,
אינה  בעשייתו הלל טעון ראשון שפסח לכך שהסיבה

שהזמן envrמפני cvn אלא הלל, אמירת לחובת גורם
ראשון  פסח שוים בכך הרי שבו, הפסח שחיטת מפני

בעשייתן. הלל טעונים ושניהם שני. ופסח

.Á
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הוא: הענינים בפנימיות לעיל האמור לכל ההסבר
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ד"ה  (שם מרמב"ן אבל .(46 שבהערה תו"ח שו"ת (וראה כו' לכם יהי'
שעל  הלל הוא בלילה שהלל משמע, שם) (פסחים ובר"ן לפנ"ז עוד)

עצמה). הפסח (אכילת מצוה עשיית
כאן.61) השפ"א דיוק מתורץ ועפ"ז
א.62) סד, פסחים
וצל"ח 63) ורמב"ם מירוש' ולהעיר .41 שבהערה ערכין תוס' ראה

א  (יד, ברכות התוס' פי' דלפי ג') (מכ' תורה מכתבי וראה שם. שבהערה
הוא  – יו"ט" להו הוו ד"אז – בערכין התוס' דכוונת צ"ל ימים) ד"ה

שני". ל"פסח
נביאים 64) אמרינן "ולקמן הא' בתי' שפרש"י מה לבאר יש ועפ"ז

שייך  שההלל מוכח מהגמ' כי – (55 הערה לעיל (ראה תקנו" שביניהן
כל  על כו' תקנו שביניהן ש"נביאים מה יותר מתאים וע"ז להזמן, – ליום

בו  שאירע דבר איזה (מצד להזמן השייכים ענינים שהם כו'" ופרק פרק
כו'. עצמה הפעולה מצד לא וכיו"ב)

"דדבר65) פירש"י מצות devnולכן מצד היינו הלל", טעון הוא
א. קיז, לפסחים ור"ן מרמב"ן מובן ועד"ז עצמה. הפסח שחיטת

גמרו  אם ד"ה א. סד, (לעיל רש"י שלדעת מה לבאר יש עפ"ז וגם
[נוסף  כי שחיטה, בשעת רק ההלל את קוראים היו שנו) ואם וד"ה
בשעת  שירה אומרים הלוים אין נסכין דכשאין שם, בתוס' להמבואר
אומרים  היו הלוים רש"י לדעת גם והרי – שחיטה בשעת כ"א הקרבה
עם  בהגש"פ שנדפסו המכתבים (ראה בארוכה פעם כמשנ"ת ההלל את
הרי] – ואילך)* סג ע' תשמ"וֿז) (קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי

devnd.32 .31 בהערה וכנ"ל השחיטה, היא ישראל שעל בק"פ

x`eand t"re .n"kae .a"iq ai wlgl mi`elin y"ez .jli`e bn 'r epzyxt z"dr p"rtva `aenda .(dÎa azkn) dxez iazkna ± mipexg`d 'qa dfa h"ewy d`xe (*
.l"pd lkl v"i` dxrdd mipta epnqpy miazknda
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"אין 61מזה  שהוא כיון שני. פסח לגבי ללמוד ניתן
הנסים, התרחשו לא אייר ט"ו בליל – לחג" מקודש

חג  של תוכן בו אין "א 49ולכן שני פסח אכילת לכן ין –

מספקת  סיבה אינה כשלעצמה האכילה כי הלל", טעון
כדלעיל. הלל, לאמירת

.Ê
ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘· ÏÏ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ· È˙Â‰Ó‰ Ï„·‰‰

Â˙ÏÈÎ‡Ï
להסבר  ובהמשך בגמרא, המובא התירוץ לאחר
הלל  טעונין וזה "זה על הגמרא מתעכבת הנ"ל,

הסיבה  מהי טעמא": "מאי ושואלת בעשייתן..."
לבין  הלל) אמירת (עם הפסח שחיטת שבין להבדל

שני  פסח של שחיטתו שונה מדוע הלל), (ללא אכילתו

על איננה כאן הגמרא שאלת לכך daiqdמאכילתו.
כזו  לשאלה המקום שהרי הלל", "טעון בכלל ששחיטה

במשנה דין efאינה שמוזכר הראשונה בפעם אלא ,

במשנה – השחיטה בעת הלל במשנה zncew62אמירת .
efרק שבהםihxtמוזכרים ראשון mipeyהדינים פסח

הם  שבהם הפרטים גם זה עם ויחד מזה, זה שני ופסח
כך  ועל – וכדומה בשחיטה, הלל אמירת – שוים

טעמא". "מאי השאלה נשאלת

מבארת בשחיטת zednyוהגמרא הלל אמירת
בלילה: באכילתו, הלל מאמירת שונה הפסח

קא  לא יום ממעט, קא "לילה הראשון: התירוץ
ממעטים  ולכן חג", "התקדש של לטעם קשור ממעט"

אינה  ביום הלל אמירת אך שני. פסח של ה"לילה" את

בזמן envrתלויה cvn.אותה "ממעטים" אין ולכן ,
ההבדל  את בעיקר מדגיש הראשון התירוץ כלומר,

ידי  על בלילה אמירתו לבין ביום הלל אמירת שבין
בדרך  מובן, ובמילא בלילה, לאמירתו הסיבה הסברת

ביום שאמירתו חג",`dpiהשלילה, "התקדש מפני
לבין  ראשון, פסח בניסן, י"ד יום בין הבדל אין ולפיכך

שני. פסח אייר, י"ד יום

את  שוחטין ישראל "אפשר השני, התירוץ
הטעם  את מדגיש הלל", אומרים ואין פסחיהן...

ביו  הלל ("אפשר לאמירת הפסח לשחיטת הקשורה ם,
`oihgey...mixneישראל oi`e שצריך מובן ולכן ,("...

בשחיטת  כמו בדיוק שני, פסח בשחיטת הלל לומר
ראשון. פסח

(ראשון) הפסח באכילת הלל אמירת שונה אבל
אלא  זאת, לחייב מספיקה אינה עצמה שהאכילה
ולכן  כדלעיל, חג", "התקדש של מהטעם הלל אומרים

אייר. ט"ו בליל הפסח באכילת הלל אומרים אין

לפי  הוא: התירוצים שני בין שההבדל לומר, ויש
השחיטה  בעת הלל אמירת גם קשורה הראשון התירוץ
שההבדל  אלא – באכילתו שהדבר כפי ל"יום", לזמן,
הלל, לאמירת הגורם הוא עצמו הזמן שבאכילתו הוא,

מצות יוצרת בשחיטתו אשר הזמן:dhigydבעוד את
הופך זה, ב"יום" הפסח שחיטת מצות ידי onfdעל

הלל 63עצמו  הטעון השני 64לזמן התירוץ לפי ואילו .
"אפשר  – הפסח שחיטת מפני רק היא ההלל אמירת

odigqtישראל z` oihgey"הלל אומרים ואין ...65.

שכיון  מובן, התירוצים שני לפי עלֿכלֿפנים,
אינה  בעשייתו הלל טעון ראשון שפסח לכך שהסיבה

שהזמן envrמפני cvn אלא הלל, אמירת לחובת גורם
ראשון  פסח שוים בכך הרי שבו, הפסח שחיטת מפני

בעשייתן. הלל טעונים ושניהם שני. ופסח

.Á
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰Î‰ Y ÁÒÙ Ô·¯˜

הוא: הענינים בפנימיות לעיל האמור לכל ההסבר
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ד"ה  (שם מרמב"ן אבל .(46 שבהערה תו"ח שו"ת (וראה כו' לכם יהי'
שעל  הלל הוא בלילה שהלל משמע, שם) (פסחים ובר"ן לפנ"ז עוד)

עצמה). הפסח (אכילת מצוה עשיית
כאן.61) השפ"א דיוק מתורץ ועפ"ז
א.62) סד, פסחים
וצל"ח 63) ורמב"ם מירוש' ולהעיר .41 שבהערה ערכין תוס' ראה

א  (יד, ברכות התוס' פי' דלפי ג') (מכ' תורה מכתבי וראה שם. שבהערה
הוא  – יו"ט" להו הוו ד"אז – בערכין התוס' דכוונת צ"ל ימים) ד"ה

שני". ל"פסח
נביאים 64) אמרינן "ולקמן הא' בתי' שפרש"י מה לבאר יש ועפ"ז

שייך  שההלל מוכח מהגמ' כי – (55 הערה לעיל (ראה תקנו" שביניהן
כל  על כו' תקנו שביניהן ש"נביאים מה יותר מתאים וע"ז להזמן, – ליום

בו  שאירע דבר איזה (מצד להזמן השייכים ענינים שהם כו'" ופרק פרק
כו'. עצמה הפעולה מצד לא וכיו"ב)

"דדבר65) פירש"י מצות devnולכן מצד היינו הלל", טעון הוא
א. קיז, לפסחים ור"ן מרמב"ן מובן ועד"ז עצמה. הפסח שחיטת

גמרו  אם ד"ה א. סד, (לעיל רש"י שלדעת מה לבאר יש עפ"ז וגם
[נוסף  כי שחיטה, בשעת רק ההלל את קוראים היו שנו) ואם וד"ה
בשעת  שירה אומרים הלוים אין נסכין דכשאין שם, בתוס' להמבואר
אומרים  היו הלוים רש"י לדעת גם והרי – שחיטה בשעת כ"א הקרבה
עם  בהגש"פ שנדפסו המכתבים (ראה בארוכה פעם כמשנ"ת ההלל את
הרי] – ואילך)* סג ע' תשמ"וֿז) (קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי

devnd.32 .31 בהערה וכנ"ל השחיטה, היא ישראל שעל בק"פ

x`eand t"re .n"kae .a"iq ai wlgl mi`elin y"ez .jli`e bn 'r epzyxt z"dr p"rtva `aenda .(dÎa azkn) dxez iazkna ± mipexg`d 'qa dfa h"ewy d`xe (*
.l"pd lkl v"i` dxrdd mipta epnqpy miazknda

`a zyxt - zegiyÎihewl

הכלליים  האירועים מן אחד היא מצרים יציאת
תחילתו  היתה זו היהודי. בחיי ביותר והחשובים

פרעה 66ו"לידתו" מעבדי בהפכם ישראל, עם של
ה'" כנאמר 67ל"עבדי עבדים 68, ישראל בני לי "כי

מצרים". מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי

והמבוא  ההכנה הוא פסח קרבן של שתוכנו וכיון
בכלל  מצרים שגם 69ליציאת מובן, – ה' עבדי להיות ,

lk אינם זה, בענין התורה שמזכירה השונים הפרטים
כשלעצמו. כלל הוא ענין כל אלא פרטים, סתם

על  בציווי שדוקא לכך ההסבר הוא עצמו זה וענין
פרטים  ופרטי פרטים בתורה מוצאים אנו פסח, קרבן
אנו  שאין וכו', ולאכלו להכינו יש כיצד – כך כל רבים
מודגשת  בכך כי אחרים, קרבנות לגבי מוצאים

פסח. קרבן פרטי שבכל המיוחדת החשיבות

לכך  הטעם זהו הענינים, שבפנימיות לומר, ויש
אחת  כל נחשבות ואכילתו הפסח קרבן שהקרבת
ועיקר  כלל היא מהן אחת כל כי – עצמה בפני כמצוה
שיוסבר  (וכפי מצרים יציאת של הכללי לענין בהכנה

י). בסעיף להלן

.Ë
ÏÎ È„ÈŒÏÚ Ì‚ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰·˘ ˙Â·È˘Á‰

„ÈÁÈ
מסופר  פסח, קרבן בענין מדוע גם יובן זה לפי
נגרע": "למה בטענה באו אדם לנפש שהטמאים

קרבנו" בטל זמנו "עבר הכלל הפסח 70למרות קרבן ,
ענין  חסר כלשהו, אחר קרבן הקרבת נגרעה אם שונה:
המעבר  מתבצע שבאמצעותו פסח, קרבן אך פרטי,
כללי  שענין ייתכן לא – ה'" ל"עבדי פרעה" מ"עבדי

יהודי. אצל יחסר כך כל

לתקן  אדם" לנפש ל"טמאים אפשרות ניתנה ולכן
חשוב  זה ענין מכך: יותר שני. בפסח זאת ולהשלים
ליחידים, ביחס בעיקר מוזכר הוא אשר עד כך כל

חז"ל  נדחין 71כמאמר צבור ואין שני לפסח נדחה איש :
אינם  מת, טמאי הם כאשר הרבים, כי – שני לפסח
בפסח  הקרבן את מקריבים אלא שני, לפסח נזקקים
שגם  היחיד, אצל גם יחסר לא זה שענין כדי ראשון.
יותר  מאוחר יום ניתן ה', עבד להיות יוכל יחיד יהודי
של  העבודה סדר כל עם יחד פסח, קרבן להקרבת
ההוראה  ללימוד ועד בזה. הכרוך וכו' לויים כהנים

לי  מכך הנלמדת דבר הכללית ש"אין לדורות, שראל
לתקן" אפשר תמיד .72אבוד.

.È
‰ÓÏ˘‰ ÔÈ‡ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡· ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡Ï
הענין  את הענינים בפנימיות להסביר ניתן זה לפי
ואת  ראשון פסח הקרבת את משלים שני שפסח
אכילת  של ההלל אמירת את לא אך בלבד, אכילתו
הפסח  קרבן הקרבת רק כי – ניסן בט"ו פסח קרבן
אך  ה', עבדי להיות בהכנה כלליים ענינים הם ואכילתו

האכילה. בעת ההלל אמירת כן לא

ה' עבדי להיותם ישראל בהכנת הוא: לכך ההסבר
של  הע"ז חיסול – שחיטה א) דברים: שני נדרשו

להשיג 73מצרים  היה ניתן זאת את לפרעה. והעבדות ,
ה"שה" לקיחת כי לקב"ה, נפש מסירות באמצעות רק
היתה  המצריים לעיני בגלוי המצריים) של (האליל

נפש  במסירות צריכים 74כרוכה זה פסח קרבן את ב) .
ישראל עבד lek`lהיו להיות הנפש מסירות כלומר, .

כבשרו  ובשר דם להיות צריכה לחדור 75ה' צריכה היא .
היהודי,lkאת של עניני lkeמהותו כולל עניניו,

היהודי  של הגשמיים צרכיו – .76אכילה

כל  עם ואכילתו, הפסח, והקרבת ששחיטת וכיון
ומוכרחה  – קיימת לכן כלליים, ענינים הם פרטיהם,

לתקנה. אפשרות – להיות

פסח. קרבן אכילת בשעת ההלל אמירת כן לא אך
האכילה, לעצם קשור אינו בהרחבה, כאמור זה, ענין
לכך  הגורמת בניסן, ט"ו של היום לקדושת אלא
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שם.66) ובמפרשים טז יחזקאל ראה
ומדרש 67) ובירוש' כו'. התם בשלמא וש"נ): א. (יד, מגילה ראה

עבדיו  .. לך עבדים ונעשו לפרעה עבדים שהיינו ,59 שבהערה תהלים
פרעה. עבדי ולא ה' עבדי הללו הללוי' שנאמר הקב"ה של

מב.68) שם, ראב"ע נה. כה, בהר
שמו"ר 69) כז. שם, ו. יב, בפרש"י) (הובא פרשתנו מכילתא גם ראה

קרבן  ע"ש חכמים בל' נק' דיצי"מ היו"ט שכל ועד (בסופו). ב פט"ז,
בלשון  גם כ"ה יב) (ט, בהעלותך כה) (לד, שמות הת"י פי' ולפי פסח,

התורה.
(ופרש"י)70) ספרי טעה). ד"ה התוס' (גי' סע"א כו, ברכות ראה

יד. א. כח, .cereפינחס

רפ"ז 71) רמב"ם א. עט, פסחים משנה וראה ואילך. סע"ב סו, פסחים
ק"פ. דהל'

נג.72) ע' יום היום
שם.73) שמו"ר שם. ת"י כא. יב, מכילתא

הבאה. בהערה ובהנסמן פמ"ו, ח"ג מו"נ וראה
כלליים 74) מכתבים וראה תל. ר"ס טאו"ח ג. פט"ז, שמו"ר ראה

תרכט. ואילך. תרי ע' תשמ"וֿז) (קה"ת, בהגש"פ שנדפסו לחגה"פ
ט. .cereתרלחֿ

פ"ה.75) תניא
(76.124 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה

האשך בעאוד כה



מ

בראשית כז, טו – ותקח רבקה את בגדי עשו בנה 
הגדול החמודות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב 

בנה הקטן

רל

רמז בדיוק הכתוב, דע"י שלבש יעקב הבגד אז נעשה 
"חמדת", ולא כשהם אצל עשו

יניקת הלעומת זה הוא1 מהלבושים, כמאמר2 הני מאני 
דרבנן דבלי מינייהו, ומובן שהוא מהלבושים השמאלים 
דקדושה,  לסטרא  להחזיר  ועתיד  יאכלם,  כבגד  וכמ"ש3 

ויהי' מזה לבושים טובים לסטרא דקדושה.
הגדול  בנה  עשו  בגדי  את  רבקה  ]ותקח  וע"ד שכתוב 
החמודות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב[, שבגדי עשו 
בנה הגדול לבש אותם יעקב שאז נעשה חמודות, ולכן לא 
כתיב  אלא החמודות  כו'  בנה  עשו  בגדי החמודות  כתיב 
אחר כך, היינו אימתי נעשו חמודות, הוא לא כשהם אצל 
עשו, אלא כשהם אצל רבקה אתה בבית ומלבשת אותם 

את יעקב.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קג

בראשית כז, כ – ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת 
למצוא בני ויאמר כי הקרה ה' אלקיך לפני

רלא

יעקב הוא מדת הרחמים – תפארת, בריח התיכון, ולכן 
כתוב בו הלשון "מהרת"

מדתו של יעקב, רחמים – תפארת4.
הנה הוא בריח התיכון5 המבריח מן הקצה אל הקצה, 
וכמ"ש  במהירות,  והוא  כלל,  ועיכוב  מניעה  שם  שאין 

ביעקב מה זה מהרת, הרי שביעקב הוא מהירות.
וכן, ובכן תן כבוד שאומרים בראש השנה ויום הכפורים 

1( ראה גם לעיל סימן נב.
2( ברכות ו, א.

3( ישעי' נא, ח.
4( כידוע אברהם בחי' חסד כמ"ש )מיכה ז, כ( חסד לאברהם, יצחק 
הכולל   – יעקב  יצחק,  פחד  מב(  לא,  )בראשית  כמ"ש  גבורה  בחי' 
שניהם – בחי' תפארת. ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, א ואילך. 

תורה אור פרשת נח יא, א.
5( שמות כו, כח. וראה זוהר חלק א, דף א, ב.

שהוא לנגד יעקב6, )כי ביעקב כתיב כבוד, ומאשר7 לאבינו 
עשה את כל הכבוד הזה(, נאמר שם במהרה בימינו.

ובוכן תן פחדך שלנגד אברהם  יתקדש  משא"כ, בוכן 
ויצחק – חסד וגבורה, לא נאמר בהם מהרה.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד רכו

להעיר אשר הגאולה העתידה ובית המקדש הג' שייכים 
לבחי' יעקב )ראה שבת קיח, ב: כיעקב כו'. פסחים פח, 
מיהרת  זה  מה   – מהירות  הוא  וביעקב  כו'(  כיעקב  א: 
)עיין ליקוטי לוי יצחק לזהר חלק א' רכט, ב(. ו"הבטיחה 
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן 

נגאלין" )רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה(.
הערה בסוף מכתב כללי י"א ניסן ה'תשל"א

רלב

רק מקו האמצעי תפארת – בחי' יעקב – יש זריזות "מה 
זה מהרת", משא"כ מצד קו הימין )חסד( ושמאל )גבורה(

הוא9  שמצידו  תפארת  האמצעי8  קו  מצד  הוא  זריזות 
מהירות. וכמו ובכן תן כבוד10 שלנגד יעקב תפארת מסיים 

שם במהרה בימינו.
כי מצד קו הימין בלבד אין מהירות כי קו השמאל יעכב 
עליו, ומקו השמאל אין מהירות כי קו הימין מעכב עליו, 
ובקו האמצעי אין שם שום עיכוב ומניעה, הנה מצדו הוא 

מהירות.
והיינו המדות חסד, גבורה, תפארת. הג' אבות.

לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד לח

6( פרי עץ חיים תפלות ראש השנה פ"ז וז"ל: בראש השנה, ד' ובכן... 
הא' ובכן יתקדש, נגד אברהם שקידש שמו יתברך בעולם, שהוא חסד 

)נגד* ע"ב( אותיות דפסוק )שמות יד, יט( ויסע.
ובכן תן פחדך, זהו פחד יצחק, גבורה, נגד ע"ב אותיות דפסוק )שמות 

יד, כ( ויבא, שהוא למפרע.
ובכן תן כבוד נגד יעקב, שאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד... 

והנה בכן זה, נגד ע"ב אותיות דפסוק )שמות יד, כא( ויט.
והנה הג' אלו ובכן הם נגד אותיות הנזכר לעיל שהם רי"ו אותיות דבג' 

פסוקים הנ"ל. ע"ש.
הזהר  ביאור  ואילך.  א'תמד  סוף עמוד  אור התורה ראש השנה  ראה 

להצמח צדק עמוד תיב ואילך.
7( בראשית לא, א.

8( ראה גם לעיל סימן רלא.
9( ראה לעיל סימן רלא הערה 3.

10( תפלת ראש השנה. ראה שם הערה 4.

*( בכ"ן בגי' ע"ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מי

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה  אומר 
שהוא אסקופה, וכבר כתבנו לעיל שמשקוף ושתי המזוזות 
היו נגד אברהם יצחק ויעקב כמבואר בזוהר )עי' ש"ר א, לו(, 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
שלשה קצים, והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה 
נמנים מתחלת גרות זרע אברהם עם ענים ודלותם ולחצם 
שנה1,  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  שנאמר:  בניו,  של 
מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל  ובזה 

משעה שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא

ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.

האשך אעאוד ג



a`מב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k oey`x meil inei xeriy

ß zah h"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ונתחּזק (רׁש"י ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
להתחּזק  הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . .ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהּו ּבתׁשּובה. ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוולׁשּוב ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה רׁש"י ללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו היה ׁשעדין אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללמגּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
הּגאּולה. ְֶַָאת

ּומׁשּפיע  ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
הּנלמד  ׁשהּתכן  הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים ה ּנלמד והעניין והּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹעליו,
עניני  ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחד ּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ'יבֹוא'

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית והתקּׁשרּות התאחדּות – ה' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָעבֹודת
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה נּסי ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ונפלאֹותיו. ְְְִָה'
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא  הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א האמּור (שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו א)ּבמצרים. ּכאׁשר (איכה למֹו "ועֹולל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", .עֹוללּת ְֲִִֶַַָ

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(cÎ`)øçî àéáî 'åâå äòøt ìà àa. Ÿ¤©§Ÿ¥¦¨¨
Epivn `l `lde ,rci K`id dWnE¤¥¨¨©©£ŸŸ¨¦
zMn `EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`W¤¨©©¨¨©©
lr zFwEwg EidW xnFl Wi .dAx`d̈©§¤¥©¤¨£©

il dWwe .a"g`A W"cr K"vC dHOd©©¤§©£©§©©§¨¤¦
KxvEd i`O` zFpFxg` zFMnA oM m ¦̀¥§©©£©©§©
dWn oiadC il d`xp okl ,FricFdl§¦¨¥¦§¤¦§¥¦¤
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`Cn dMOd©©¨¦§¨©©¨¨

dWnl,xRqY ornlExRql `Ed Kxce §¤§©©§©¥§¤¤§©¥
zMnA mB ixdW ,dAx`d zMn lr©©©¨©§¤¤£¥©§©©

aizM l`FiC dAx`d(b ` l`ei)dilr ¨©§¤§¥§¦¨¤¨
:ExRq mkipald dxez ¦§¥¤©¥



מג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k oey`x meil inei xeriy

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 65 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו מחר ּבתחּלת מביא הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ׁשל ּבׁשליחּותֹו עה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
"ּבגבל ד)ארּבה .(י, ְְִֶֶַֻ

מּכיון  הּוא יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם לּבֹו", את הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוידּועה
ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן מּטעם ּבארּבה נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּקּב"ה

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ יא)ויׁש ּבידֹו(פרק מסּפיקין "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּובה" במשנה)לעׂשֹות ב פה, ּדאף (יומא ּדהינּו, ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ונתחּזק ּדחק "אם הּנה , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין מּכל־מקֹום הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמי
אבל  ּבתׁשּובה , לׁשּוב עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ׁש"הכּבדּתי  ּבזה ׁשהּכּונה  לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה 
נענׁש. הּוא  זה ועל יׂשראל, ּבני  את ּולׁשלח ּבת ׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול היה ועדין הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלא
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ּגמּור, רׁשע ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּזה
(תניא  "יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו קדֹוׁשה נׁשמה לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־ וכּמה

להּקּב"ה. ּולהתקרב ּבתׁשּובה לׁשּוב ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ׁשּבכל כד) פרק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסוף

(ä)-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
ìëàå õøàä|íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
:äãOä©¨¤«

i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦

i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ



a`מד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי אמרּתם אף ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ «¬∆¬««∆¿∆¿ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ¿ƒ»»
ÌÎÈt „‚∑ אני רֹואה ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבעגל  יׂשראל ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבאיצטגנינּות
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב)ּובּקׁש הֹוציאם"?(לקמן ּברעה לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

מילה  לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָזֹו
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל לכם:(יהושע אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו .ּדם ְֲִִֵֶַָָָ

(àé)ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ‡Ìz.ּכאׁשר d˙‡ Èk …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆
ÌÈL˜·Ó∑לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑ הרי ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ֲֵ

קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß hay '` ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»



מה `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו למדנּו(יואל מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשל  אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין עלֿידי היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהיה
וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא יהיה מׁשה ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤

ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈
:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני, אֹומר «»ֲִַַָ»»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוגם

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא ּבּמערב (לקמן ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף "מּים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, ּכרתים"(צפניה ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים אף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְֵֶֶָ

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(ci).åéøçàål`FiaE ,i"Wx WxiR(a a) §©£¨¥©©¦§¥
oipin EidW ,didp `l EdnM aizM§¦¨ŸŸ¦§¨¤¨¦¦

miNdY xtqA ixdW ,`iWwe .dAxdgr) ©§¥§©§¨¤£¥§¥¤§¦¦
(cl dw ,endAx` zMn lr aiWg `ẅ¨¥©©©©§¥

ÎlMnC xnFl Wi ,liqge wli mixvn¦§©¦¤¤§¨¦¥©§¦¨

.l`FiA FnM mipin KM lM Eid `l mFwn̈Ÿ¨¨¨¦¦§§¥
mipiOd lM E`A dWn iniA inp i ¦̀©¦¦¥¤¨¨©¦¦

xn`wC `de ,cgiAoM didi `l eixg`e §©©§¨§¨¨©§©£¨Ÿ¦§¤¥
df `A l`Fi iniA la` ,zg` zaA Epiid©§§©©©£¨¦¥¥¨¤

aizkcM df xg`(c ` l`ei)mfBd xzi ©©¤§¦§¦¤¤©¨¨

`l EdnM(e) aizkC `de .dAx`d lk`̈©¨©§¤§¨¦§¦¨ŸŸ
mlFrl did `l DicEgl mfBn ,didp¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¨¨§¨
dAx`n oke ,l`Fi iniA `AW FnM§¤¨¦¥¥§¥¥©§¤

:DicEgl wlIn oke DicEgleh dxez §¥§¥¦¤¤§¥



a`מו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ipy meil inei xeriy

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé: ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי. ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
LÓÈÂ∑ הּכתּוב אין ,ּכלּֿכ נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב (שמואל ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני . ּכמֹו חיל", ּכׁשּיּגיע "וּתזרני  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻסמּו
לׁשֹון ּפֹותרֹו, כח)אּגדה' מּמׁש(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ."ממּׁשׁש ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל בשמות חׁש) «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א רבה) ימים ׁשלׁשת ועֹוד ועֹומד , לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ליׁשב יכֹול עיי"ש)אין רבה. רֹוצים (שמות היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ועֹוד  ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל לֹו:ׁשחּפׂשּו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו ÌÈÓÈ.אני ˙LÏL∑ ׁשל ׁשבעת ׁשלּוׁש וכן ּבלע"ז, טרציינ"א ימים, ְְְְְֲִִִִֵָ¿…∆»ƒְְְִִִֵֶַַַָ

ימים  ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל .ימים ְִִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּדוקא (רׁש"י ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּדבר  ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור, יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּלּו
מהּקׁשר  נבעה מצרים ּגאּלת  ּכאן : ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמבאר,
ׁשהּוא  יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי  א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפנימי

לֹו. ִיֹועיל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `l jxk ,jli`e 80 'nr d jxk y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו .(רׁש"י)אֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָ

ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלהן

ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש
העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים פ'ּבמעׂשה חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

כז־כח) לה, .ויקהל
הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹולכן
נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּטבע,

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ



מז `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iyily meil inei xeriy

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß hay 'a iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬

:íënò¦¨¤«
i"yx£‚vÈ∑ מּצג .ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«
(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ

úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«
(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬

éðt:E ¨¤«
i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(`)ãçà òâð ãBò 'åâå øîàiåxnFl Kixve .cFr eipR zF`xl sqi `l eiptNn `vIXn ixdW ,Fl xn`p drxR iptl ,WExiR . ©Ÿ¤¤©¤¨¥¦§¥©§Ÿ¤¡©¤£¥¦¤¨¨¦§¨¨Ÿ¨©¦§¨¨§¨¦©
FdiAbdW:mixvnAW milENiB z`nEh ipRn migth dxUr dWnl `EdÎKExAÎWFcTda dxez ¤¦§¦©¨¨§¤£¨¨§¨¦¦§¥§©¦¦¤§¦§©¦



a`מח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז צּדיק,(ברכות אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא 'נא' אין «∆»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום .אברהם: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסף כסף כסף כסף  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ואילך)וגווגווגווגו'''' ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש
ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצאּו
יׂשראל  ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב, מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבּקׁש
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש מּמּנּו,(צא, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

. ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא .ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכתׁשלּום  ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי ־זה
ּבני  ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׂשכר

(ׁשּמּג ולא יׂשראל ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר, להם יע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וק"ל. מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáe: §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן החן (יא, נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל יג)ולא מּכסּפם (יג, טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מצרים. ׁשל ְְִִִֶַָָּומּזהבם

ß hay 'b iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּבנּו",(תהלים אּפם "ּבחרֹות ְָָ«¬…««¿»ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
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(c).úBöçkmceÎxUA Kln qiqkhA ©£§©§¦¤¤¨¨¨¨
ÎxUA Kln ,mixvn lr zFMOd `iad¥¦©©©¦§©¦¤¤¨¨
dNigYA dpicn eilr dgxQW mcë¨¤¨§¨¨¨§¦¨©§¦¨
KM ,mdNW miOd zO` z` xkFq¥¤©©©©¦¤¨¤¨

Elki `le mC `iad `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¦¨§Ÿ¨§
`ian oM xg`e .miOd on zFYWl¦§¦©©¦§©©¥¥¦
lFwe zFxvFvgA mdilr rixdl miplFw¨¦§¨¦©£¥¤©£§§
dxFi oM xg` .mirCxtvd KM ,xtFW¨¨©§©§§¦©©¥¤

okFzl oiqpkPW miPMd oM ,miSig mdl̈¤¦¦¥©¦¦¤¦§¨¦§¨
WExiR ,mixAxA `ian oM xg` .ugM§¥©©¥¥¦©§¨¦¥
oke ,[mzindl fr] (mzeig lk) mr©©©£¦¨§¥
lFlWl mc` ipA `ian oM xg` .aFxr̈©©¥¥¦§¥¨¨¦§



מט `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם 'חצֹות' ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, ד)זהּו הּלילה,(ברכות ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אצטגניני  יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואמרּו
'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו .ּפרעה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו ּפרענּות לּמה והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ
מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ּבצרתם היּו ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿…¿¿≈»

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע ּוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּה. עֹובדין ׁשהיּו .(מכילתא)לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני, י)אֹומר לאיׁש(יהושע יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", ה)את ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חרּוץ",(משלי "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׁשנּון, חריף י)אדם א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiå©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑קּומּו" ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו קב)ּצאּו EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ההֹולכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְִַ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

glFW oM xg` .xaC oke ,mdipwn¦§¥¤§¥¤¤©©¥¥©
oke ,mtPhl rx gix lke htp mdilr£¥¤¥§§§¨¥©©§©§¨§¥
ipa` [oM] xg`e .gixqn didW oigXd©§¦¤¨¨©§¦©§©©¥©§¥
`ian oM xg` .cxAd oke ,`xhqilA§¦§§¨§¥©¨¨©©¥¥¦
oke ,odizFrixf zFNkl oiqFlkF`§¦§©§¦¥¤§¥
ziaA oxqF` oM xg` .dAx`d̈©§¤©©¥§¨§¥
lM bxFd oM xg` .KWFg oke ,oixEq`d̈£¦§¥¤©©¥¥¨
zMn oke ,mdAW miPhwE milFcB§¦§©¦¤¨¤§¥©©
miIxvOd lr `iadX dn lke .zFxFkA§§¨©¤¥¦©©¦§¦¦
lr `iadl `EdÎKExAÎWFcTd cizr̈¦©¨¨§¨¦©

opixn`cM mC ,m"EMr(b b l`ei)iYzpe ©¨¦§¨§¦©§¨©¦

dWw olFTW mirCxtv ,'ebe miztFn§¦§©§§¦¤¨¨¤
xirn oF`W lFw m"EMrA okeeq diryi) §¥§©¨¥¦

(em"EMrA oM ,miPkl mixvn xtr ,£©¦§©¦§¦¦¥§©
'ebe dilgp Ektdpe(h cl my)aFxr , §¤¤§§¨¤¨¨

aizkC(`i weqt my)cRwe z`w dEWxie ¦§¦¦¥¨¨©§¦Ÿ
aizkC xaC ,'ebe(ak gl l`wfgi)iYhRWpe ¤¤¦§¦§¦§©§¦

aizkC oigW ,'ebe xacA FY`ci dixkf) ¦§¤¤§¦¦§¦
(aiaizkC cxA ,'ebe dtBOd z`fe§Ÿ©©¥¨¨¨¦§¦

WiaBl` ipa`e(my l`wfgi)dAx` , §©§¥¤§¨¦©§¤
aizkC(fi hl my)spM lM xFRvl xn` ¦§¦¡Ÿ§¦¨¨¨

KWFg ,'ebe EvaTd dcUd zIg lklE§Ÿ©©©¨¤¦¨§¤

aizkC(`i cl diryi)Edz ew dilr dhpe ¦§¦§¨¨¨¤¨©Ÿ
aizkC mixFkA zMn ,Eda ipa`e§©§¥Ÿ©©§¦¦§¦

(l al l`wfgi)oFtv ikiqp dOW(l eide)¨¨§¦¥¨
(c `negpz):d dxez

(f).'åâå õøçé àì ìàøNé éða ìëìe§Ÿ§¥¦§¨¥Ÿ¤¡©
opixn`C aB lr s`C ,qPd Epiide(:q w"a) §©§©¥§©©©§¨§¦©

,xirl `A zeOd K`ln miwrFv mialM§¨¦£¦©§©©¨¤¨¨¦
zMn zrWA wrvl did oiC oM m`e§¦¥¦¨¨¦§Ÿ¦§©©©

zFxFkAikd ENit` ,l`xUi ipA lklE §£¦¨¦§¨§¥¦§¨¥
FpFWl alM uxgi `l:g dxez Ÿ¤¡©¤¤§



a`נ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
והּלּוכ עצת ‡ˆ‡.אחר ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו יצא ּכׁשּגמר ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

ראֹות ∑.Û‡ŒÈ¯Áa.מּלפניו  ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר .ּפני"על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַַָָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ÌÈ¯ˆÓ.ּבמצוה ı¯‡a∑(מכילתא)?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְְְִִִִֶֶַָָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְֵֶַַָָָ

עבודת  מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד
ּכלֿׁשּכן? לא ּכזה, חמּור ּדבר .ּכוכבים, ִֵֶֶָָָָָָֹֹ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ראׁש(מכילתא. ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהא  החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש.

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי ראּויה ∑‰f‰.אּיר ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה ְִִִִִֵָָָ«∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(`).íéøöî õøàaixdW ,KxMl uEg §¤¤¦§©¦©§©¤£¥
Fl z`vl KxvEd dNw dNtY dnE©§¦¨©¨§©¨¥

aizkC(hk h lirl),xird z` iz`vM ¦§¦§¥¦¤¨¦
uEg EdinE .oMWÎlM `l xEng xEAC¦¨Ÿ¨¤¥¦
dxgap `l oiicrW itl ,xYEn KxMl©§©¨§¦¤£©¦Ÿ¦§£¨
zFvx`d lM Eide xEAcl l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦§¨¨¨£¨
s`e .E`vi dxgaPXnE ,xEAcl zFxWM§¥§¦¦¤¦§£¨¨§§©
ux`l dvEgA l`wfgil dlbPW iR lr©¦¤¦§¨¦¤§¥§¨¨¨¤

xn`PW(ak b l`wfgi)l` `v mEw ¤¤¡©¥¤
mFwnaE ,did zFa` zEkfA ,drwAd©¦§¨¦§¨¨¨¦§
oke .xaM xdp FnM miOd lr dxdḧ¢¨©©©¦§§©§¨§¥

Epivn(b ` dpei)gxal dpFi mwIe ¨¦©¨¨¨¦§Ÿ©
ipRn ux`l dvEgl gxAW ,dWiWxY©§¦¨¤¨©§¨¨¨¤¦§¥

milWExi dxgap `NW cr oke .xEACd©¦§¥©¤Ÿ¦§£¨§¨©¦
,zFgAfnl zFxWM zFvx`d lM Eid̈¨¨£¨§¥§¦§§

xn`PW E`vi dxgaPXn(bi ai mixac) ¦¤¦§£¨¨§¤¤¡©
,cFre .'ebe Lizlr dlrY oR Ll xnXd¦¨¤§¤©£¤ŸŸ¤§
dzid minlFr ziA xgap `NW mcFw¤¤Ÿ¦§©¥¨¦¨§¨
,dpikXl diE`x milWExi xir lM̈¦§¨©¦§¨©§¦¨

xn`PW E`vi xgaPXn(ci alw mildz) ¦¤¦§©¨§¤¤¡©
`NW mcFw ,cFre .cr icr izgEpn z`fŸ§¨¦£¥©§¤¤Ÿ
oiiE`x l`xUi lM Eid oxd` xgap¦§©©£Ÿ¨¨¦§¨¥§¦

xn`PW E`vi xgaPXn ,dcFarlxacna) ¨£¨¦¤¦§©¨§¤¤¡©
(bi dk.mlFr zPdM zixA eixg` FrxflE§©§©£¨§¦§ª©¨

lM Eid ceC xgap `NW mcFw ,cFre§¤¤Ÿ¦§©¨¦¨¨
xgaPXn ,zEklnl oiiE`x l`xUi¦§¨¥§¦§©§¦¤¦§©

xn`PW E`vi(fh g '` mikln)cecA xga`e ¨§¤¤¡©¨¤§©§¨¦
aizkE 'ebe(d bi 'a minid ixac)mkl `ld §¦£Ÿ¨¤
'ebe zrcl(d `negpz):a dxez ¨©©

(a).äfä LãçäWCwe d`x dfM(.k d"x). ©Ÿ¤©¤¨¤§¥§©¥
xn`cM ,oiC ziA WECiwA iElY lMde§©Ÿ¨§¦¥¦¦§¨©
ÎW`xl oiriBn l`xUIWM `irWF` iAx©¦©§¨§¤¦§¨¥©¦¦§Ÿ
xnF` `EdÎKExAÎWFcTd dpXd©¨¨©¨¨¥
E`ivFde dOiA Ecinrd zxXd ik`lnl§©§£¥©¨¥©£¦¦¨§¦
,inlFr oce `A ip` xgnl iM mixtq§¨¦¦§¨¨£¦¨§¨¨¦
oiC ziA oiklnp KM oiaE KM oiA¥¨¥¨¦§¨¦¥¦
cr dpXd W`x Egce ExAre dHnNW¤§©¨§¦§§¨Ÿ©¨¨©
ÎKExAÎWFcTd oi` xgnl ,eixg` lW mFi¤©£¨§¨¨¥©¨¨
zxXd ik`ln oi`A ,FnlFr z` oC `Ed¨¤¨¨¦©§£¥©¨¥



ני `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
היה לקּדׁש, לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו ו)מדּבר ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום אׁשר (במדבר הּיֹום "מן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' .צּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא) ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, ‡ÚŒÏkŒÏ„˙.זה e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ«¿∆»¬«

L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּפסח ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ֶַ
ּבעׂשר  מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת מרּבין,למׁשּפחה ׁשהיּו הרי ְְְִִִֶֶַַָֹ∆¿≈»…ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

לּבית" "ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה .יכֹול ְְִֶֶֶַַַָָָָֻ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑ ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלידי
ּולהתמעט  ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליו,

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מׁשּנׁשחטמהיֹות ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים חׁשּבֹון, ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְֵֶ
כז) הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ּכּזיתהראּוי לאכל יכֹול ׁשאינֹו .(מכילתא)וזקן ְְְִֶַָ¿ƒ»¿ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

eqÎz∑ ּתתמּנּון. »…ְְִ

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

mixnF`e `EdÎKExAÎWFcTd iptl¦§¥©¨¨§§¦
EpN Yxn` KM `l minlFrd oFAx eiptl§¨¨¦¨¨¦Ÿ¨¨©§¨¨
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(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה »ƒƒְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקּדים
אֹומר: הּוא טז)הרי לאברהם (יחזקאל ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי "ואעבר ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו את ונתן (שם)ׁשאגאל ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹות ֹו ׁשּמלּו מילה ודם ּפסח ּדם מצֹות: ׁשּתי ּדמים,(שם)להם ּבׁשני ,"ּבדמי "מתּבֹוססת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ט)ואֹומר: ּבֹו",(זכריה מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ּבעבֹודתּֿכֹוכבים,"ּגםֿאּת ׁשטּופים וׁשהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו מעבֹודתּֿכֹוכבים ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו "מׁשכּו להם: eËÁLÂ.אמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ¿»¬

'B‚Â B˙‡∑ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן מא)וכי קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ …¿ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻ¿«¬«ƒ¿»≈
ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֹקהל

ּב'פסחים' ּכדאיתא וכּו', העזרה סד)ּדלתֹות ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑,הערּבים ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְֲִִִִַָָָָָ≈»«¿»ƒְְְִִֵֵַַַָָָָ
הּיֹום  עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית נֹוטה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהּׁשמׁש
הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום עריבת הּלילה. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָלעריבת

ּכמֹו: ,וחׁש נׁשף לׁשֹון כד)ערב, ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום  רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחלטה

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו ואף הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּׁשליׁשי ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּכאן:

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻצר

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול הּזקּופֹות ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַ
לּפתח  מּכאן מּכאן אחת לינט"ל ∑‰ÛB˜Ln.ואחת אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַַַָָ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – ׁשקיפה ּולׁשֹון כו)ּבלע"ז. מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ÏÚ."קֹול ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ«
Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰∑ הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּדרין ולא ׁשאין «»ƒ¬∆…¿…»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ּבתֹוכן  ְָ

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿
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(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון 'נא' קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ֶָ
ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת מּכלֿמקֹום∑ÌÈna.(שם מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר .(שם)מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

L‡ŒÈÏˆŒÌ‡ Èk∑ ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
אׁש" צלי ÂÈÚ¯k.אם ÏÚ BL‡¯∑ ּכאחד ּכּלֹו נֹותן צֹולהּו מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְִִֵ…«¿»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻ

הדחתן אחר עד)לתֹוכֹו ּכלׁשֹון(שם קרּבֹו", ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון יג). –(לקמן ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", "על ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
אף ׁשהן, מׁשלם ּכמֹות ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות .זה ְְְְֵֶֶֶַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
עליו ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. לרצֹון ּבטל ְְִֵֶָָָָלהיֹות

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc
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a`נד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְַָָּפרנסתֹו.

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, הנץ מדרׁשמּׁשעת ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר:
ותׂשרפּנּו .ּתעמד ְְְֲִֶַֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆««ְִֵֶַַַַָָָ
אמצעי  ויׂשראל למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהּפסיחה
וגם  ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנמלט,

ּפסיעה  לׁשֹון .פסק"א ְְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אי־אפׁשר  ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָליד

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלבּצע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

ְָָהרחֹוקה.
"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

הּמעמיד מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿
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:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»
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נה `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ּבכל נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָסביבתֹו.
לֹומר ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבׁשבילי

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת BÎa¯.(מכילתא)ּובהעברה Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑ אחרים ּבכֹורֹות ּתלמּוד אף אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. והם ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
קלו)לֹומר: ּבבכֹוריהם"(תהלים מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל מי ְְְִִִֵֵֶַַַ≈»»¿«¿≈»ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

הּפרענּות  ÌÈ¯ˆÓ.מתחלת È‰Ï‡ ÏÎ·e∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ÌÈËÙL.ׁשל ‰NÚ‡ ְְֶֶַַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È‡∑ ּבעצמי ׁשליח אני עלֿידי .ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות È˙È‡¯Â.לכם ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ

Ìc‰ ע ∑‡˙ את אני נֹותן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר אּלא לפניו, ּגלּוי ּבמצֹותי,הּכל עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני ∆«»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עליכם  אני לֹו:∑ÈzÁÒÙe.ּופֹוסח ודֹומה לא)וחמלּתי, לׁשֹון (ישעיה ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט". "ּפסֹוח ֲֲִֵֵֶַ»«¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג ּופסחּתי, ּוקפיצה: יח)ּדּלּוג א (מלכים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּבין  ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", עלֿׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ"ּפסחים

Û‚.הּמּומתים  ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה יכֹול (מכילתא)אבל יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ִַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשל  ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיּמלט?

נגף  בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע ."מצרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

מצרים" ּבארץ ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ּבפרׁשתנּו ּכתּוב הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבנֹוגע
יג) נגף".(יב, ּבכם יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש .ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבני קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה יׂשראל ּבני ּבקרּוב לעסק הם ׁשּמּוכנים ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדהּנה
מּצד־עצמם  מּגיעים ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. יתעּסקּו ואז הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה
אּלּו. אנׁשים נמצאים ּבהם למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי לזה ׁשהרי להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבית

הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל
הּמצרים, להם ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ּומּצבֹו מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה

ּבקר" עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ּבני ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות כב)ּולאחרי ,(שם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻ
מצרי! ׁשל ּבבית הּוא נמצא ְְְֲִִִִִֶַַָעדין

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל ויוציאנו)ועם פיסקא פסח, של זה (הגדה יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מּיׂשראל. אחד לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּולהֹוציאֹו

ב. נח, (ברכות ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים עד ּומּזה ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ועוד). ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבֹורא  ועבֹודת לדרכי הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ועבֹודתֹו, לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלביתֹו

הּנעלה. ּומּצבֹו מּמעמדֹו "לרדת" צרי לזה אם ּגם ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ



a`נו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãcere ,jli`e 175 cenr ,d jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

?mixvOn `vi `Ed Eli`M WiBxdl mc` lFki Ki ¥̀¨¨¨§©§¦§¦¨¨¦¦§©¦

גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשנּו
במשנה) ב קטז, .(פסחים

ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", יצא הּוא "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכאֹורה
ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז

ּגבּורֹות־ה' ּבספרֹו מּפראג הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר פנ"ב)ויׁש שם וראה ּבנֹוסף (פס"א, מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
את  הּקּב"ה ׁשהֹוציא אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ׁשּנהיּו נפעל אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזה
נתּבּטל  לא ּבזה ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא הּׁשם זה כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ְָָּבגלּותם".
"ּבני  הם הרי ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר יׂשראל ּבני ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונמצא,

ִחֹורין".
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד צר(שער יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ׁשהּוא ׁשּדבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה יפסיק ואם ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה לטבעם.ׁשּיחּדׁש הּדברים ויחזרּו הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לגמרי, הּטבע מן ׁשּלמעלה  נס הּוא עבדים, ׁשּיהי ּו ואי־אפׁשר  ּבעצם חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה,

חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא הּקּב"ה ורגע רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,fh jxk y"ewl t"r)

rxA qE`ind z` alA WixWdl§©§¦©¥¤©¦¨©

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּקּב"ה  ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא ּכעבֹודה־זרה. הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב אּלא ּבגלל הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻאף

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזּכרֹון? זּכרֹון.יֹום ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום לג)ואיזה 'יֹום (במדבר ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי B‚Â'.(מכילתא)טֹוב', ÌÎÈ˙¯„Ï∑?ׁשנים "ּדֹורֹות", מעּוט אני, ׁשֹומע ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְֲִִִֵַַ

ּתחּגהּו" עֹולם "חּקת לֹומר: .(מכילתא)ּתלמ ּוד ְְַַַָָֻֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵַָ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(eh).ïBLàøä íBia CàxaM mkiYAn zAWEn xF`Vd `dIW ExdGd ,WExiR,oFW`xd mFIAmFiA xaMn EziAWYW xnFlM ©©¨¦¥¦¨£¤§¥©§§¨¦¨¥¤§¨©¨¦§©¤©§¦¦§¨§
iriaXd mFIA midl` lkie Fl dnFce .xUr drAx`(a a ziy`xa):ziW`xA zWxtA ziWixtcM ,fh dxez ©§¨¨¨¨§¤©§©¡Ÿ¦©©§¦¦§¦§¦¦§¨¨©§¥¦



נז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iriax meil inei xeriy
מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת יאכל (פסחים ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין מן חמץ. ויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכלל

חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? הראׁשֹון לילה אף יכֹול כח)רׁשּות. .(שם ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי "ראׁשֹון" וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב ««»ƒ«¿ƒ¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ׁשבעה?(איוב ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ּתּולד"? אדם "הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
קּים חמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ‰‰Â‡.(מכילתא)ּתלמּוד LÙp‰∑ ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ«∆∆«ƒְִֶ

ּובדעּתּה, לאנּוס ּבנפׁשּה לֹומר ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ְְְְְְַַָָָָƒƒ¿»≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: .ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑ ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆

אחרים  עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲֲִִֵֵַ¿«ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
יֹוםֿטֹוב  מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא הּוא LÙ.לּכנענים), ÏÎÏ∑.לבהמה אף אפּלּו יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¿»∆∆ְֲִִֵַָָ

חּלק) ,"א" לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ּתלמּוד ב"ר.)לּכנענים? כ"ח, .(ביצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה עיקרי ההההּתּתּתּתירה ירה ירה ירה מּזה ענין הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, אכילת לצר ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָּבּמֹועדים,

יֹום־טֹוב  ׂשמחת ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ּדהׂשמחה הּנ"ל ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה
הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם ְְְִִַַָָָָָָָָצרי

האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, ׂשמחה ּבּבּבּבעת עת עת עת זאת ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה - הּמצוה קּיּום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש ְֶֶַָזֹו

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אֹומר:ׁשּלא יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ

את  מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם אּלא ‰f‰.הּמצֹות, ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«

ÌÏBÚ∑ ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ו"חּקת "ּדֹורֹות" נאמר ׁשּלא לפי »ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת הּדֹור ּתאמר: לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(fh).'åâå äëàìî ìki"Wx WxiR ¨§¨¨¥©©¦
axdl dWwe .mixg` ici lr ENit £̀¦©§¥£¥¦§¨¤§¨©

zAWaC ,dWn(.pw)dxin`C opixn` ¤¦§©¨¨§¦©©£¦¨
rnWn `kde ,opAxCn zEaW m"EMrl§©§¦§©¨©§¨¨©§©
`Yknq`C xnFl Wie .dxFYd onC§¦©¨§¥©§©§©§¨

mixg` ici lr ,inp i` .`id `nlrA§¨§¨¦¦©¦©§¥£¥¦
FpA ici lr xnFl dvFx ,i"Wx WxtC§¥©©¦¤©©§¥§
`Nn wtpC aB lr s`e .miPhTd FYaE¦©§©¦§©©©§¨©¦Ÿ
LYaE LpaE dY` dk`ln lk dUrz©£¤¨§¨¨©¨¦§¦¤

(i k oldl)`xingC zAW iNin ipd ,¨¥¦¥©¨©£¦¨

rnWn `w ,`l aFh mFi la` ,DixEQi ¦̀¥£¨Ÿ¨©§©
:ol.íëì äNòé Bcáì àeä`l oniq ¨§©¥¨¤¨¤¦¨Ÿ

e"ca `l xnFlM ,gqR e"cadUri ¤©§©Ÿ¥¨¤
mkl:fi dxez ¨¤
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(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøòä¨«¤
i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין –מּנין "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד  מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

עליו  קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה
ÓÁÓˆ˙.אחריּות  ÏÎ‡ŒÏk Èk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת ּתאמר:לענׁש ׁשּלא אּלא ֲַָƒ»…≈«¿∆∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחמץ
עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשניהם נאמרּו (מכילתא)לכ.ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ְְְֵֶֶֶָ«≈¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàz«Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…
˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא וחּלֹות זה ¿…≈∆…¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עיין ּתֹודה ּבירּוׁשלים)שם)(מכילתא אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ß hay 'c iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ סּפֹות ּכמֹו ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִ

Ûqa.ּכסף  ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ֶֶƒ«»¬∆«»ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»
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טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", B‚Â'."אׁשר e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר הּוא,מּגיד לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
קד)ׁשּנאמר: יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש .(מכילתא)"ּבֹו ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, על (רׁש"י הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות ". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". ז)"לׁשלׁש החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים ּבּסף (ספר הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּונתינתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר .(ראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(bk).úéçLnä ïzé àìåmixvn ux`a iYxare aizM dcBdA `dC ,dWn axdl dWw(ai weqt)xnFl Wie .K`ln `le ip` §Ÿ¦¥©©§¦¨¤§¨©¤§¨©©¨¨§¦§¨©§¦§¤¤¦§©¦£¦§Ÿ©§¨§¥©
:K`ln `lA `EdÎKExAÎWFcTd didIW oM okYi `l iM ,FCal K`lOd `le ,K`lOd mbe icFakA ip` ,FWExiR ikdCck dxez §¨¦¥£¦¦§¦§©©©§¨§Ÿ©©§¨§©¦Ÿ¦¨¥¥¤¦§¤©¨¨§Ÿ©§¨



a`ס zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר מראׁשֿחדׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ.(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ∑ וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

Ô¯‰‡Â.לעׂשּיה  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מׁשה להּגיד מצות מּכל ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו עׂשּוואהרן. .ּכן ְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ß hay 'd iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ‰k‰.ּכל «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»

¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ הּבכֹורֹות,אף מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְִִֵַַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ט)ועליו סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¿«¿ƒ

ּבכלל  הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, יׂשראל. ׁשל לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה  ׁשהרי .היה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי הֹוציא (יב, הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ההההּלּלּלּלילהילהילהילהה' ּבחׁשכת חציחציחציחצי ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוהעֹולם; לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ּביֹותר חציחציחציחצי הּמּואר הרגע - ְְְְְֶַָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבא ֹור מ ּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל נחׁשב חחחחּיּיּיּיבבבבּבּיממה, הּנֹוכחי  ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ְְְְְִִִֵַַַָּכ'מצרים'

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ואחרּֿכe‰∑‡.ולא ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד Ó˙.עבדיו, ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑,ּבכֹור ׁשם יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵָ
ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין פט)מת. מצרּיֹות (תהלים אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת ּכל מזּנֹות אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לאביו  ּבכֹור .אחד ְְִֶָָ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(l).úéa ïéà ékixtQA opixn`d`x) ¦¥©¦¨§¦©©¦§¥
(bi `gqtc 'qn `zliknLYrC lr dlrz ike ,§¦©£¤©©§§

`N` ,xFkA mW oi`W ziA mW did `NW¤Ÿ¨¨¨©¦¤¥¨§¤¨
didWM ,mixvn lW mbdpn did KM̈¨¨¦§¨¨¤¦§©¦§¤¨¨

Eid zn mdNW xFkAFNW oipFwi` oiUFr §¤¨¤¥¨¦¦¦¤
xAWp did drW DzF`aE ,mdiYaA§¨¥¤§¨¨¨¨¨¦§¨
mFiM mdipirA dWw dide dvx` KYipe§¦¨©§¨§¨¨¨¤§¥¥¤§
mFwnAW ,mzd opixn` cFre .zeOd©¨¤§¨§¦©¨¨¤§¨

mi`A Eid ,mixEaw mdixFkA mW EidW¤¨¨§¥¤§¦¨¨¦
oi`ivFnE mdixg` mihhFge mixAkr©§¨¦§§¦©£¥¤¦¦
mdl dWw dide ,mzF` oixxbnE mzF`¨§¨§¦¨§¨¨¨¤¨¤

:dziOd mFIn`l dxez ¦©¦¨



סי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי על מחּזר ׁשהיה היכן מּגיד ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשרּוי? ‡Ìz.אהרן Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ּכמֹו הּכל, ֲַָֹ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְַֹ
ּובקרכם  צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשאמרּתם

.יצג" ָֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו .(מכילתא)ׁשאני ≈«¿∆«ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÏÚ.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«
ÌÓÎL∑הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות .(מכילתא)אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש חׁשּובֹות ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵַָ
הּזהב, ּומן הּכסף מן חׁשּובלהם - ּבּפסּוק .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ



a`סב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
היתה  מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמצרים
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ִֶֶַַ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא היאי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשבחן
ב) א (ירמיה נעּורי חסד ל מפרׁש"זכרּתי ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" לה' יׂשראל "קדׁש .(מכילתא)אחריו? ְְֲִֵֶַַָָֹ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר Úa¯‡Â.אחר ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó∑:נתקּים לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ≈»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ּגר לֹומר "ּכי ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבארץ
והרּבה  למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוׁשמֹונים
ּתמצא  ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׁשנֹות

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

xcde fer - zeqezd ilran mipwf zrc

(fl).ìàøNé éðá eòñiåmixUre d`n ©¦§§¥¦§¨¥¥¨§¤§¦
Edf ,drW itl mW E`aE Eid lin¦¨¨¨§¦¨¨¤

aEzMd xn`W(c hi oldl)mkz` `V`e ¤¨©©¨¨¤¨¤§¤
mixWp itpM lr(ci `gqtc 'qn `zlikn). ©©§¥§¨¦

itFqA wEqR FzF`A Wi o"inn dWlW§¨¥¦¥§¨§¥
xaCl xkfe ,mixUre d`n md zFaiz¥¥¥¨§¤§¦§¥¤©¨¨
.'oilin k"w' `IxhnibA 'itpM lr'©©§¥§¦©§¦¨¦¦

:dWn axdngl dxez ¥¨©¤
(hl).õîç àì ékxn`C o`nl(:gk migqt) ¦Ÿ¨¥§©§¨©

cg` mFi `N` Ebdp `l mixvn gqR¤©¦§©¦Ÿ¨£¤¨¤¨
,DihWtM `gipiMW itlEWxFBmixvOn ¦¨¦§¨¥¦§¦¤§¦¦§©¦

xn`C o`nl `N` ,EvOgzp `l`ztqez) Ÿ¦§©§¤¨§©§¨©
(`"kd g"t ,i"k migqtinp mixvn gqR¤©¦§©¦©¦

oM m` ,draW lM dSn lFk`l Ekxhvp¦§¨§¤¡©¨¨¦§¨¦¥

i`n.EWxFB iM,xn`w ikdC xnFl Wie ©¦§§¥©§¨¦¨¨©
wvAd z` Et`IeitlE ,dSn aEIg ipRn ©Ÿ¤©¨¥¦§¥¦©¨§¦

mixvOn EWxFBWDndnzdl Elki `l ¤§¦¦§©¦Ÿ¨§§¦§©§¥©
zvw dWw ok` .KxCl dciv WTal§©¥¥¨©¤¤¨¥¨¤§¨

oke ,o"ieEd,mbe,dxizi e"`e Epivn dpn` ©¨¦§¥§©£¨¨¨¦¨§¥¨
qEqe akxe mCxp(f er mildz)dAxdA oke , ¦§¨§¤¤¨§¥§©§¥

:zFnFwnn dxezàá úùøô úìñç §



סג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'd iyiy meil inei xeriy
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻארּבע

ׁשּנאמר: לה)ּכענין ואֹומר:(בראשית ויצחק", אברהם ׁשם ּגר ו)"אׁשר ּבּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן .ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובט"ו  יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכהרף
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה .(מכילתא)ּבניסן ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

:íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nL ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈
Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא .מׁשּמר ƒ¿»≈¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑,ׁשּבּׁשמים לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים .(מכילתא)ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו יהֹוׁשע.(יבמות רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר .רּבי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר "וכל ∑ÈÎNÂ¯.זה ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה העֹובדּֿכֹוכבים. זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא .ערל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈



a`סד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹומר
ּבׁשני  אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכל ּו אׁשר  הּבּתים "על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגׁשמים

‰Èa˙.מקֹומֹות  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ְ…ƒƒ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְֲִֵֶַָָָָָ
עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, .ּכּזית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, אֹותֹו"יעׂשעליו .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ba.ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈……«ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, .מּומר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLî: ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé: ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'e ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½

:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«
i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר "יפטירּו(תהלים ∆∆»∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׂשפתים  יפּתחּו ‰e‡.ּבׂשפה", ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִַָָָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«



סה `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם סח)ׁשהֹוציא "מֹוציא (תהלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
לצאת  ּכׁשר ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", .אסירים ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני B‚Â'.(תנחומא)ּבכלל EÈ˙·‡Ï ÚaL∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿

אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּבארץ (שם "ּגּור ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּוביעק  וגֹו'", אֹומר:הּזאת הּוא כט)ב וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב חלב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ»«»»¿»ָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, ו)מן ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ ּכבר (פסחים והלא ּפסח. ׁשל ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ∆»¬…»«…ְֲֶֶַַָֹ
ּבפרׁשה  ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

נאמר: יב)ראׁשֹונה מדּבר,(לעיל הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהֹוציא

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי .אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָ
ׁשם,רׁשע, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים ואּלּו לצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל עצמֹו(רׁש"י את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לגּבי רק הּכלל ּפּפּפּפסחסחסחסחמן היית קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ



a`סו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִֶֶַֹ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו E„È.ּפרׁשּיֹות ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד (לקמן על ְְְְִִֵַַַָָָָֹ«»¿ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ

טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש לז), מנחות .(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−
:äîéîé̈¦«¨

i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו ׁשּקדׁשּו,יׁש והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה EÏ.(מכילתא)מפרׁש ÚaL∑ והיכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָƒ¿«¿ְֵָ

?ל ו)נׁשּבע וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ּכאּלּוּתהא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ¿»»»ְְְִֵֵֶ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל .נתנּה ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא "והעברּת" L‚¯.אין ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆
‰Ó‰a∑,אחריו הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ּכל  ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואף
לׁשֹון  ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפטר

מדּבר  הּכתּוב - אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש .אחר, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר לחמֹורים.ולא מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד,

מצרים  ׁשל ּומּזהבם Na‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּביד נֹותן חּלין ְְְִִִִֶַָָָƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ
ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ .(מכילתא)עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

‰cÙz EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' ויׁש עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' כב)יׁש (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑ׁשאלתֹו להעמיק י ֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ«…ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: ו)וסֹותם הרי (דברים וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ

חכמה  ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת .זאת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»



סז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'e ycew zayl inei xeriy

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«
(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ

:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ּבכתפי 'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ארּבעה ׁשהם ׁשם ועל 'ּפת'ּתפּלין, ׁשּתים, ¿»…≈≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ

,"עיני ּבין "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ּדרֹום", אל "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאפריקי
ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין קׁשּורים אֹותם ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהאמּורה

סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿»«¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

æëø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

אגרות קודש

]ז' שבט, ה'תשל"ב[

1( אבא אבן – יהודי ואמו דרה בלונדון, וגם זוגתו יהודי' – ואחותה כלתו דהר' הרצוג ע"ה.

שבארה"ב  )אלא  ת"ו  דארה"ק  במכ"ע  אפילו  ונתפרסם  כידוע   – בממשלה  דעה  לו  אין   )2

משתיקים זה, כיוון שהוא צ"ל המייצג רשמי בוַאשינגטון(.

דתיים,  בהסכסוכים  התערב  לא  הזמן  כל  שבמשך   – בממשלה  ממש  מהיחידים  הוא   )3

כמפורסם.

4( פס"ד ברור – ברי ושמא ברי עדיף: מפורסם ועתה הכל אומרים ומודים שע"י יסוד החוק 

הנ"ל נרשמו בפועל כו"כ גויים ליהודים והפקידים מצווים לעשות כן גם להבא )באם רק יש בידו איזה 

נייר, ונדפס כ"ז בכל המכ"ע דאה"ק(.

שכל יום,  ברור טעמיהם  2( כל המפלגות באה"ק הצהירו  1( הן בגדר ספק.  וכל ההשערות: 

לשתיקה )כהודאה דמי'( לחיוב וכו'.

5( הטענה דהמחאה לא תועיל כו' ולכן אין למחות כו' – אפילו מנהיגי מפד"ל הכריזו שצריך 

למחות. ועיין ג"כ שבת )נה, א(.

6( המצדדים לטובת החוק כאן – השיגו העתק מכתבו ודנים עתה איך לפרסמו להוכיח ש"גם 

הרב הענקין שי' פסק שאין להלחם בהחוק וכו'".



סח

יום ראשון - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' שבט
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' שבט
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' שבט
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת בא  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



סט hay '`Îzah h"k ipyÎoey`x mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט ראשון יום
פרק טו יום ראשון ֿ שני כ "ט טבת ֿ א 'שבט  ,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,40 'nr cr.åáø÷á ììç åáìå

שבט  א' שני יום
,40 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùé éðåðéááå,`k 'nr cr.åúåìéâøî øúåé

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

"ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

ytpd ly "rx"a zngel

"rx"l zpzep dpi`e ,zindad

,ynnzdl de`zle ,hytzdl

.dyrna e` xeaic ,daygna

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦
íéäìà ãáò ïéa ,òLøì§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦
¯ ,"Bãáò àì øLàì©£¤Ÿ£¨

`xnbd2weqt lr zl`ey
epiid "wicv" epiid :df
epiid ,"miwl` caer"
,"ecar `l" epiid "ryx"

xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar `l
xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad ipy
"ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde ?"ecar `l
epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb iwicv ediieexz
."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt d`n ewxt dpey dnec
weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd oi` "ecar `l" :xnelk
d`n ecenil lr xfeg `edy iptn "ecar `l xy`" el `xew
lr xfegd "wicv" `ed "miwl` caer" eli`e ,cala minrt

minrt d`n ecenilcg`ewx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn jka .
epiid" `iyewd eli`e ."ecar `l epiid ,ryx epiid" `iyewd z`

ez `l "miwl` caer epiid ,wicvmdipy ixdy ,llk dvx
itl "wicv" `ed mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv"
"wicv" oia lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit
,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l

:oldlcke,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦
ì àeä "ãáBò"L¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z` ¤¥§Ÿ¤

,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä òöîàa àeäL¤§¤§©¨£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨
¯ ,"äpè÷ øéò"äî BLøâìe åéìò øabúäìxir" `xwpd ,sebdn §¦§©¥¨¨§¨§¥¨¦§©¨

,rxdÎxvide aehdÎxvid miwa`p ,dilr dhilyd lry ,"dphw
¯ ,óebä éøáàa Laìúé àlLixa`a yalzi `l rxdÎxviy ¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

,dyri `ly ,xnelk ,sebd
aeygi `lye xaci `ly

.rx edyn"dcear"ef
ly wa`nd lr zqqean
Îxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxvia aehàeäL¤
ìîòå äãBáò úîàa¤¡¤£¨§¨¨
,ãéîz Ba íçläì ìBãb̈§¦¨¥¨¦

¯ ;éðBðéaä eðéäålr §©§©¥¦
megll "ipepia"dcinz

lelr ea ,oky .rxdÎxvia
de`z xxerl rxdÎxvid
lre ,dfdÎmlerd ibeprzl
Îxvia megll "ipepia"d
lr hlzydle rxd
.daygna `le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd

weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyndzr
ly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza

.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà"car" £¨©©¦¦§¨¤¤
,"caer" `le¯ ,øàzä íLa"caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©

zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd my `ed
:`ed "car" eli`e ,ezcear rvn`a,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤

¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç äNòð øákL`xwpy "wicv"dcar" ¤§¨©£¨¨¨¤¤¨¤
,"'dãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâå ãáò øák§¨¨©§¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©

å eäLøâéå ék¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bì Cìély enewn ¦©§¨§¥©¥¤§¦¨¨§¦§
`ed okle ,myn "rx"d z` dpity ixg` ,wix - eala rxdÎxvid

" x`ezd mya `xwpcardnglnd z` xak miiq `ed ik ,"'d
:"wicv" enk dbixcn dze` epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a
zxaqen jk) "ipepia"d zbixcnl dpeekd "miwl` caer"
caer oia ,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd
`l"l "miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl`

:ryx `ed oi`y `xnbd zxne` "ecar `l" lr mby ,"ecar

ézL ïk íb Lé éðBðéááe©¥¦¥©¥§¥
ãáBò" :úBâøãî©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòlnr `ed oi` £¨

.'d zceara rbie-ìò-óàå§©©
¯ ïë-ét`l xy`" df ¦¥

,"ecar¯ ,òLø Bðéà¥¨¨
epnn xcrpy zexnl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæáå åè ÷øôïéá íúéàøå íúáùå ù"î ïáåé
íéäìà ãáåò ïéá òùøì ÷éãö

ùøôääù åãáò àì øùàì÷éãöì íéäìà ãáåò ïéá
äãåáòä òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù àåä

íò äîçìîä àéäùåùøâìå åéìò øáâúäì ø"äöéä
úîàá àåäù óåâä éøáàá ùáìúé àìù äðè÷ øéòäî

ìîòå äãåáò.éðåðéáä åðééäå ãéîú åá íçìäì ìåãâ
íëç íù åîë øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà

åàãáò øáë äæ êë êìî åà íëç äùòð øáëù êìî
éë ãò òøä íò äîçìîä úãåáò éøîâì øîâååäùøâéå

.åáø÷á ììç åáìå åì êìéå

úåâøãî éúù ë"â ùé éðåðéááå
àì øùàå íéäìà ãáåòàì éë òùø åðéà ë"ôòàå åãáò
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יח.1. ג, ב.2.מלאכי ט, חגיגה
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,rxdÎxvid mr wa`nd,äl÷ äøáò íeL åéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨£¥¨©¨
¯qgia edf - .dxeng dxiar mey einin xar `ly xacd i`cee

;dyrzÎ`lÎzeevnl,ïîi÷ì Bì øLôàL úBönä ìk íi÷ íâå§©¦¥¨©¦§¤¤§¨§©§¨
¯,dyrÎzeevn¯ ,ílk ãâðk äøBz ãeîìúålehia oeery s` §©§¨§¤¤ª¨

zepeerd cg` `ed dxez
lvpidl c`n dywy

,epnndéîet ÷éñt àìå§Ÿ¨¦¥
¯ .àñøbîeit wqt `l ¦¦§¨

,recn ,j` .dxez cenlln
`l" `xwp `ed ,jk m`

?"ecarBðéàL àlà¤¨¤¥
íò äîçìî íeL äNBò¤¦§¨¨¦
éãé-ìò ,Bçvðì øöiä©¥¤§©§©§¥
Lôð ìò øéànä 'ä øBà©¥¦©¤¤
èélMä çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦

ìéòì økæpk álä ìò3¯ , ©©¥©¦§¨§¥
,"ipepia"d ly ekxc efy
ely rxdÎxvia megll
iwl`d xe`a egvple
ziwl`d eytp lr xi`nd
hilyd" gena z`vnpd
epi` ,`ed eli`e ."ald lr
Îxvid mr dnglnl wewf
."ipepia" zeidl ick rxd

?dnl jk lkeïéàL éðtî¦§¥¤¥
ììk Bcâðì ãîBò Bøöé¦§¥§¤§§¨
BúøBzî Bìháì§©§¦¨

éøö ïéàå ,BúãBáòå¯ Bnò íçìì C,rxdÎxvid mrïBâk ,ììk ©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦§¨§
úøaâz éãé-ìò BzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL¤©§¦§¦§¦§¦©§©§¥¦§Ÿ¤

¯ ,"äøçL äøn"ä,mc`a zhley "dpald dxnd"yk ,recik ©¨¨§Ÿ̈
oi`dxn"d m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed

.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd
ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfa cenllíéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦
¯ ,Bòáèa ïpöî àeäL éðtîmglidl wewf `ed oi` `linne ¦§¥¤§ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd ,dxiar ixedxdaéâeðòz øàLa ïëå§¥¦§¨©£¥
¯ äfä íìBòik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixv `ed oi` ¨©¤

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa äàðä Lbøä øqçî àeäïðBaúäì C §ª©¤§¥£¨¨§¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥
¯ ,'ä úlãâa Ck-ìk,ickúàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì ¨¨¦§ª©§¦¦¦¨©©©§¦§©

¯ ,Bçîa 'ä,jk ici lreúBöî ìò øáòì àlL øîMäì §Ÿ§¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§
¯ ,äNòú-àìxac zeyrln xnyi d"awdn ecgt zngny ,jk Ÿ©£¤

ok .jkl wwcfdl jixv epi` `ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py
xxerl ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi`,Baìa 'ä úáäàå§©£©§¦

¯,ef dad`n d`vezkeãeîìúå ,úBönä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¦§§©§
¯ ,ïlk ãâðk äøBzoi` ,olek cbpk `edy dxez cenil iciÎlre ¨§¤¤ª¨

l` dielb dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed
.d"awd¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ickäáäàa ¤¨©§©£¨

k áìa øLà úøzñîeàø÷pL ,ìàøNé úeìì4."BîL éáäBà" §ª¤¤£¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§§£¥§
¯dad`e ,d"awdl eala zxzeqn dad` icedi lkl ,oky

in .zeevn miiwle dxez cenll ick el dwitqn ef zxzeqn
eilr ,zeevne dxez xenyl ick rxdÎxvia mglidl jixvy
,z"iyd zlecba opeazdl
ybx ekeza xxerl ick
rpnidl ,d"awdn cgtd
Î`lÎzeevn lr xearln
ekeza xxerl oke ;dyrz
- d"awdl zybxen dad`
.d"awd mr cg`zdl ick
eze` `ian df dad`Îybx
cenlle zeevn miiwl
eciÎlry xg`n ,dxez
.d"awd mr cg`zn `ed
xaecn ezece`y df eli`e
mglidl jixv epi` ,o`k
llba ,rxdÎxvid mr llk
,zexen`d zeaiqd
jixv epi` `linne
ly beq eze`l wwcfidl
zeraepd dad`e d`xi
.'d zlecba zeppeazdn
mr cgi ,eliaya dwitqn
zeirahd eizepekz
ezad` ,zeni`znd
lk rahay ,zxzeqnd
.zinvr dcear jezn el `a df lk oi` ,mxa .l`xyin cg`

¯ ,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå,"miwl` caer" `xwp epi` §¨¥¥¦§¨¥§¨
¯ úøzñîä Bæ äáäà ék,zeevne dxez miiwn `ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàezcearn zraep dpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðéúBáàî eðúMøé ¤¨¦§ª¨¥¥£¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì5¯ .`id ef dad` cvik ¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi
xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear
"ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`
lk ."ecar `l"e "miwl` caer" :zebixcn izy opyi ,envr
wewf epi`e ecenila cinzn `ed erahay inl qgia `ed xen`d

.rxd exvi mr mglidlBãenìa ãéîúî BðéàL éî óà ïëå§¥©¦¤¥©§¦§¦
äNòðå ,äìBãb äãîúäa ãîìì Bîöò ìébøäL ÷ø ,Bòáèa§¦§©¤¦§¦©§¦§Ÿ§©§¨¨§¨§©£¨

¯ éðL òáè Bì ìbøäälbxd"y ,mcewd wxta xkfpy itk ©¤§¥¤©¥¦
irah xac df ixd ,jka envr libxdy ixg`e - "ipy rah dyrp

,dcnzda cenlle zayl elv`¯ Bì éc,zrkúøzñî äáäàa ©§©£¨§ª¤¤
¯ .Búeìéâøî øúBé ãîìì äöBø ïk-íà-àlà ,Bæeilr ,f`y ¤¨¦¥¤¦§Ÿ¥¥§¦

ixcb z` uextl ,wfgzdl ick ,eala ziygen dad` xxerl
itk wx cenll ick ,mxa .ezelibx itkn xzei cenlle ,rahd

."dcear" meyl wewf `ed oi` ,ezelibx
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íéøîà éèå÷éì
úåöîä ìë íéé÷ íâå äì÷ äøéáò íåù åéîéî øáò

åì øùôàù÷éñô àìå íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïîéé÷ì
íò äîçìî íåù äùåò åðéàù àìà àñøéâî äéîåôøöéä

çåîáù úéäìàä ùôð ìò øéàîä 'ä øåà é"ò åçöðì
åøöé ïéàù éðôî ì"ðë áìä ìò èéìùäììë åãâðì ãîåò

ììë åîò íåçìì êéøö ïéàå åúãåáòå åúøåúî åìèáì
ãéîúî àåäù ïåâëéãé ìò åúãìåúî åòáèá åãåîìá

úåàúî äîçìî åì ïéà ïëå äøåçù äøîä úøåáâú
éðôî íéùðæ"äåò éâåðòú øàùá ïëå åòáèá ïðåöî àåäù

êéøö ïéà ïëìå åòáèá äàðä ùâøä øñåçî àåäïðåáúäì
'ä úàøéå úòã çåø åúðéáî ãéìåäì 'ä úìåãâá êë ìë

ìò øåáòì àìù øîùäì åçåîá'ä úáäàå ú"ì úåöî
àìà ïìåë ãâðë ú"úå úåöîä íåé÷á åá ä÷áãì åáìá

äáäàá åì éãìàøùé úåììë áìá øùà úøúåñî
éë ììë ãáåò àø÷ð åðéà ïëìå åîù éáäåà åàø÷ðù

åæ äáäààéä àìà ììë åúãåáòå åúìåòô äðéà úøúåñîä
ïëå .ïî÷ì ù"îëå ìàøùé ììëì åðéúåáàî åðúùåøé
åîöò ìéâøäù ÷ø åòáèá åãåîìá ãéîúî åðéàù éî óà

ìâøää äùòðå äìåãâ äãîúäá ãåîììéã éðù òáè åì
åúåìéâøî øúåé ãåîìì äöåø ë"àà åæ úøúåñî äáäàá åì
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יב.3. לז.4.פרק סט, ומד.5.תהלים יט יח, פרק



עי hay 'a iyily mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' שלישי יום
,`k 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,42 'nr cr:ììë åúãåáò

àøîba áeúkM äî ïáeé äæáe6éî eðéä "íéäìà ãáBò"c , ¨¤¨©¤¨©§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦
éî eðéä ¯ "Bãáò àì"å ,ãçàå íéîòt äàî B÷øt äðBML¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¨§Ÿ£¨©§¦

.ãáì íéîòt äàî B÷øt äðBMLmrta yi recn :dxe`kly - ¤¤¦§¥¨§¨¦§©
d`ndzg`e`ed m`y - minrt d`nd cbpk ,jk lk rixkdl

,cala minrt d`n cnel
oi`caer" `xwp `ed

mrtd llbae ,"miwl`
dzg`d`nd lr ztqepd

caer" `xwp xak `ed -
itk - `l` ?"miwl`
cenll icky ,xaqedy
wewf ,ezelibxn xzei
"dcear"l mc`d
,rxdÎxvid mr dnglnle
itke ,ahid xacd oaei

:jiynn "`ipz"dy,eðéäå§©§
íäéîéaL íeMîinia - ¦¤¦¥¤

,`xnbde cenlzd inkg
ì úeìéâøä äéäìk úBðL ¨¨¨§¦¦§¨

,íéîòt äàî ÷øt- ¤¤¥¨§¨¦
jk myl ewwfp `l ,okle
df didy oeik ,"dcear"l
ick ,eli`e .lbxday xac

mrt cenllzg`,ztqep
edfy ,zencewd d`nd lr

,ef dcigi mrt llbae - "dcear"l mikixv eid ,mzelibxn xzei
."miwl` caer" `xwp `edàøîba íúä àúéàãkep`y enk - ¦§¦¨¨¨©§¨¨

:`xnba my mi`veníéøkNpL íéønç ìL ÷eMî ìLî̈¨¦¤©¨¦¤¦§¨¦
àæeæa éñøt øNòìcg` fef ly xkya mnvr z` mixikynd - §¤¤©§¥§¨

,ze`qxt xyr ly wgxn xear,éæeæ éøúa éñøt øNò ãçàìe§©©¨¨©§¥¦§¥¥
,mifef ipya -àeäL éðtî,ztqepd `qxtdy -øúBé ¦§¥¤¥

,íúeìéâøî- ztqepd zg`d `qxtd xear migwel md okl - ¥§¦¨
d`n cnely ina mb xac eze` .sqep fefminrtzg`e,oky -

,ezelibx itkn xzei edf,úçàå äànä íòtä úàæ ïëìå- §¨¥Ÿ©©©©¥¨§©©
,ef dcigie zg` mrt¯ åéøeòpî ìbøäL úeìéâøä ìò äøúéä©§¥¨©¨§¦¤ª§©¦§¨

ïäéab ìò äìBòå ,ïlk ãâðk äìe÷L,dzlrna -úàN øúéa §¨§¤¤ª¨§¨©©¥¤§¤¤§¥
;"íéäìà ãáBò" àø÷ð úBéäì ,æò øúéå?dnl jk lke -éðtî §¤¤¨¦§¦§¨¥¡Ÿ¦¦§¥

ì éãkLéøö ,úeìéâøä òáè úBpL,'äì äáäàä úà øøBòì C ¤§¥§©¤©¨§¦¨¦§¥¤¨©£¨©
,Bçîa 'ä úlãâa ïðBaúnL éãé-ìòd`ian ef zeppeazde - ©§¥¤¦§¥¦§ª©§Ÿ

eze`ìéìàîOä ììçaL òáhä ìò èìLdnewn ,alay - ¦§Ÿ©©¤©¤¤¨¨©§¨¦
,rxdÎxvide zindad ytpd lyúéîäaä Lôpä íc àìnä©¨¥©©¤¤©§¥¦

òáhä àeä äpnnL ,ätìwänLecia yi ,ef dad` gekae - ¤¥©§¦¨¤¦¤¨©¤©
znxbp rahd lr ezexabzdy ,ixd .rahd lr xabzdl

.d"awd zlecba zeppeazddn d`ad dad`n d`vezkBæå- §

d`ad dad`n d`vezk znxbpd zindad ytpd lr zexabzdd
,zeppeazdd iciÎlränz äãBáò àéäd`ln dcear - ¦£¨©¨

,dnilyeBà .éðBðéaì:"ipepia"d ly ezceara ztqep jxc - ©¥¦
,BaìaL úøzñîä äáäàä úà øøBòìx`yiz `ly - §¥¤¨©£¨©§ª¤¤¤§¦

`l` ,eala zxzqen
,dzelble dxxerlìLîì¦§Ÿ

òáhä ìò dãé-ìò©¨¨©©¤©
,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

,alayïk íb àø÷ð BfL¤¦§¨©¥
íò íçläì ,äãBáò£¨§¦¨¥¦
éãé-ìò ,øöiäå òáhä©¤©§©¥¤©§¥
äáäàä øøBònL¤§¥¨©£¨

.Baìa úøzñîäef oi` - ©§ª¤¤§¦
,mxa ,dnz dcear oiicr
meyn jka xak yi

."dcear"ïk-ïéàM-äî©¤¥¥
ììk äîçìî Bì ïéàLk§¤¥¦§¨¨§¨
dceare dngln `l mb -
dad`d z` xxerl
cnel `ed ik ,zxzeqnd
ezcnzdy dnk cr wx

zirahd;el daizkn
,dfk cenil mby zexnle
meiw el didiy xyt` i`
dad`d `lel ,icinz
dzid `l ,zegtd lkl zxzeqnd dad`d ila ,oky) zxzeqnd
`ed ,lkd zelkk ixg`y meyn ,zirahd ezcnzd el zcner
ef dad` oi`y xg`n ,mxa .(ezeigep z`e eteb z` xzei ade`

dribi jezn el d`aúàø÷ð dîöò ãvî Bæ äáäà ïéà¥©£¨¦©©§¨¦§¥
:ììk BúãBáò`xwiy ick ."ecar `l" `xwp `ed `linne - £¨§¨

iciÎlr e` ,rxd exvi mr mglidle cearl eilr ,"miwl` caer"
iciÎlr ,miptÎlkÎlr ,e` ,zeppeazdn d`vezk znxbpd dad`

.ielib icil ely zxzeqnd dad`d z`ad
iptn ,"miwl` caer" `xwp "ipepia"y epcnly dnl xywda
ie`xd on - zindad eytpa mglidle zeyw rbiizdl eilry
ocrÎeznyp v"iixden iaxd ly exn`na xn`pd z` siqedl
."micear zexer" oeyln `id "dcear" dlndy ,yhiee`aeiln
dxez xtq eilr aezkl slw ,dnda ly dar xern xevil ick
,icedi ly ezceara mb jk .jyenne ax ceaira jxev yi -
,y"xdn iaxd lr mixtqn .jkcfdl ick ,dribi daxd dyexc
,"dcear"l ezkxa z` ywae ,cg` ciqg eil` qpkp zg` mrty
`l` ,rcei ip` oi` - "dcear" `id dn ,iax :`hazd ezywaa
zxez ...aeh xac edfy oian ip` - da dvex ip` oi`y dcaerdn
miny z`xie dxez ipipry ,jkl ax lwyn dpzp zeciqgd
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íéøîà éèå÷éì
ù"î ïáåé äæáååèäðåùù éî åðééä íéäìà ãáåòã àøîâá

äðåùù éî åðééä åãáò àìå ãçàå íéîòô äàî å÷øô
äéä íäéîéáù íåùî åðééäå ãáì íéîòô äàî å÷øô

àúéàãë íéîòô äàî ÷øô ìë úåðùì úåìéâøäíúä
éñøô øùòì íéøëùðù íéøîç ìù ÷åùî ìùî àøîâá

éæåæ éøúá éñøô øùò ãçàìå àæåæáøúåé àåäù éðôî
ìò äøúéä úçàå äàîä íòôä úàæ ïëìå .íúåìéâøî

åéøåòðî ìâøåäù úåìéâøäìò äìåòå ïìåë ãâðë äìå÷ù
íéäìà ãáåò àø÷ð úåéäì æò øúéå úàù øúéá ïäéáâ

éãëù éðôîúà øøåòì êéøö úåìéâøä òáè úåðùì
èåìùì åçåîá 'ä úìåãâá ïðåáúîù é"ò 'äì äáäàä

ìòúéîäáä ùôðä íã àìîä éìàîùä ììçáù òáèä
äîú äãåáò àéä åæå òáèä àåä äðîîù äôéì÷äîù
åáìáù úøúåñîä äáäàä úà øøåòì åà .éðåðéáì

åæù éìàîùä ììçáù òáèä ìò äãé ìò ìåùîìàø÷ð
øøåòîù é"ò øöéäå òáèä íò íçìäì äãåáò ë"â

åì ïéàùë ë"àùî åáìá úøúåñîä äáäàääîçìî
:ììë åúãåáò úàø÷ð äîöò ãöî åæ äáäà ïéà ììë
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ב.6. ט, חגיגה



hayעב 'b iriax mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' רביעי יום
פרק טז  ,42 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ììë äæå æè ÷øô,44 'nr cr:úåëéøàá ïî÷ì

mr cgi ,j` .envr mr dax dribin ,"dcear"n d`vezk e`eai
yrx miwdl dpeekd oi` "dcear"y ,zeciqg epze` zcnln ,jk
mrt rny yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd .dlende
zeidl dkixv "dcear"y ayeg "mler"d - :owfd epax mya
"yaka dlr" :zeidl jixv :ixnbl heyt xacd ,dlendae yrxa
miler dciÎlr dbixcn oirk `id "yak") zvwna milrznyk -
`ae" ,eaiaq dyrpa opeazn mc`de - "aaeql dpte" ,(dlrnl

lr fnex mexc cv) xzei mg el didp - "zinexc oxwl el
xe` didp - "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a ,zening
jk iciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln) xzei

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mb mixi`n,l ribn
,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn zipetv"
zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn" eze` miktdn

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn" dlnd

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :

z`xwp efe - d"awd zlecba zeppeazdd iciÎlr d"awdl dad`d

alay zxzeqnd dad`d zexxerzd - ;dnily dcear ,"dnz dcear"

- d"awdl l`xyin cg` lk

xvei mc`d oi` ef dad`

dyexi `id `l` ,ezceara

ly ezceare ,epizea`n epl

z`hazn jka mc`d

.cala dad`d zexxerzda

eze` ,`ad wxtd zligza

xiaqi ,cenll micner ep`

ly mzceara :owfd epax

,"lecb llk" epyi "mipepia"d

lr leynle helyl - `ede

.zindad ytpd ly rahd

úãBáòa ìBãb ììk äæå§¤§¨¨©£©
àeä øwòä :íéðBðéaì 'ä©¥¦¨¦¨

ìå ìLîìòáhä ìò èìL ¦§Ÿ§¦§Ÿ©©¤©
,éìàîOä ììçaL- ¤¤¨¨©§¨¦

llga dnewny zindad ytpd ly rahd epiid ,alay
,alay il`nydúéäìàä Lôpì øéànä 'ä øBà éãé-ìò©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦

,çnaL,jkÎiciÎlre -ìå,álä ìò èìL"ipepia"dy ick - ¤©Ÿ©§¦§Ÿ©©¥
lkeizepigaa wewf `ed ,zindad ytpd zee`za helyl

xe`a mb ,"ald lr hily gen" oiprl sqep ,ynzydl ,zeniieqn
xe` zpigan ef dxfr mbe - dxi`n ziwl`d ytpdy iwl`d
,d"awd zlecba ezewnrzd iciÎlr ,zeidl dleki ,'ied
ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úìãâa Bçîa ïðBaúnLk§¤¦§¥§Ÿ¦§ª©¥¨§¦

Búðéaî,d"awd zlecba ezpadn -'ä úàøéå úòc çeø ¦¦¨©©©§¦§©
,Bçîa,eilr drityn ef d`xi -"òøî øeñ" úBéäì- §Ÿ¦§¥¨

ixeqi`níäéøác ìL ì÷ øeqà elôàå ,ïðaøãe àúéøBàc§©§¨§©¨¨©£¦¦©¤¦§¥¤
,íBìLå-ñç,eze` dlivn ,mixen`d mixeqi`d ibeq lkn - ©§¨

mbe ;egena xxern `edy 'd z`xi dze`iciÎlr xxeri
:d"awd zlecba ezeppeazdéðîéä ììça Baìa 'ä úáäàå- §©£©§¦¤¨¨©§¨¦

,ziwl`d ytpd ly dad`d ly dnewnäöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨
íei÷a Ba ä÷áãì,meiw iciÎlr -,ïðaøãe àúéøBàc úBönä §¨§¨§¦©¦§§©§¨§©¨¨

.ïlk ãâðkL äøBz ãeîìúåixdy ,zeevnd lk cbpky - §©§¨¤§¤¤ª¨

,d"awd mr icedi waczn ,dxez cenile zeevnd meiw iciÎlr
miiwl dad`d eze` dripn okl ,mincewd miwxta xaqedy itk
d"awdl ziybx dad` eala xvei mc`yk .dxez cenlle zeevn
egena d"awdn dielb d`xie ,(zeevn meiwl eze` d`ian `ide)
xearln eze` zrpend)
itk ,el yi ixd - (zexiar
,iriaxd wxta xaqedy
,d`xie dad` oze`
meiwl eze` ze`iand
b"ixza zexidfle ,izin`
yxeyd ode ,zeevnd
meiw ly "zeinipt"de
lye dyrdÎzeevn
Î`ldÎzeevn zxiny
,xacd okzi ,mxa .dyrz
opeazne wnrzn mc`y
ÎitÎlrÎs`e 'ied zelcba
xevil leki `ed oi` ok
d`xie dad` ekeza
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iciÎlr oze` miiw eli`k ,zeevnd dyrna - "dpeaz" odl `xew

.zeiybxe zeielb d`xie dad`éøö ,ïk ìò øúéåììk òãéì C §¤¤©¥¨¦¥©§¨
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ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

- mc`a "lky"dn "zecn"d ly ozeedzd xcqa .dlawd
zcn ekeza "zclep" ,d"awd zelcb ezpad iciÎlr :lynl
,ala zelbzne "zeclep" xak zecndy yi - d"awdl dad`d
zniiw dzr zrl ,xnelk ."lky"a oiicr ze`vnp zecndy yie

xacl dihp cala lkya
ly dnbna - oaend
jk .d`xi ly e` dad`
,zexitqa ,dlrnl mb
xak ody zecn opyi
zecn opyie ,zelbzda
zexzqen oiicr ody
xg`ne ,"dpia"a
zecndn ze`a zenypdy
zenyp opyi - dlrnly
,cqgd zcnn ody
zcnn ody zenype
ipy dfa mb mpyi ,dxeabd
oyxeyy zenyp :mipte`

xaky itk zecnaelbzd
ilra mileki okle -
mala xevil ,el` zenyp
;d"awdl dielb dad`
zecna oyxeyy zenype
mlrda oiicr ody itk
zenyp ilra - "dpia"a
xevil mileki mpi` el`
dielb dad` mala
`id `l` ,d"awdl
enk - mlrda zx`yp

dl`k mpyiy ,oaen ixd miptÎlkÎlr .mznyp yxeya xacdy
,mala zxzqene mgena mlrda `id mzad`yáläL eðéäc§©§¤©¥
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`ed avnd elv`y `l` ;dad` ly zelrtzda xcgeie yibxi
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,Lnî áéLç àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøad"awd itlk - ¨§ª¨©¥§¨¨¦©¨

.ynn melkl - lkd aygpCøaúé Bì äúàé ïk ìò øLà£¤©¥¨£¨¦§¨¥
å ;BøBàa ììkäìe ÷ácì éç ìk Lôð åéìà äìëzLBLôð íâ ¤¦§¤¥¨¤¤¨©¦¨¥§¦¨¥§§©©§

Bçeøå1ïäì äúàé Ck Baø÷a øLà,odl ie`x -úBìk úBéäì §£¤§¦§¨¨£¨¨¤¦§¨
åéìà,d"awdl -àeä ,ï÷zøpî úàöì ,äöéôçå ä÷éLça ¥¨©£¦¨©£¦¨¨¥¦©§§¨

,óebä,dnypd z` ekeza wifgnd wizxp enk `ed sebd - ©
,Ba ä÷áãìdweyza zeidl ytpd lry ,oian `ed jk - §¨§¨

,"ytpd zelk"l cr d"awdläpä úBiç ïçøk-ìòaL ÷ø©¤§©¨§¨¨¥¨
;úBiç úBðîìàk Ba úBøeøöe óebä CBúaxzid odl oi`y - §©§§©§¨©

mvra ,xnelk .oiicr miig ,oze` eafry odilray iptn ,`ypidl
z`vl zevxl dti`yd da didzy dnypl ie`xd on did
dlv` didz seba zex`yidde ,d"awd mr cg`zdl ick sebdn

;ietk xack,ììk déa àñéôz ïBäìéc äáLçî úéìå- §¥©£¨¨¦§§¦¨¥§¨
biydl dleki dpi` (seba ozeida) mgexe mytp ly daygnd

,d"awd z`øLàk íà-ék,ozaygn -úLaìúîe àñéôz ¦¦©£¤§¦¨¦§©¤¤
,äéúBöîe äøBza`ed ,zeevn miiwne dxez cnel icediyk - ©¨¦§¤¨

epevx z` biyne "qtez"
ody ,d"awd ly eznkge
d"awd mr cg` xac

.envr÷açîä ìLîk¦§©©§©¥
;ìéòì økæpä Cìnä úà¤©¤¤©¦§¨§¥
yeal jlndy s` -
hrnn df oi` ,eiyeala
ly dlrpd zeaiyga
mb jk ;jlnd weaig
dxezdy s` :eppipra
zeyaeln zeevnde
yi j` ,miinyb mipipra
eznkge epevx meyn jka
eli`k df ixd ,d"awd ly
envr d"awda "qtez"
,xen`d lk z` .lekiak
gendne ,egena oian `ed
dfe - ala ef dpad zhlwp

:dhlgdd z` ea xveiéàå§¦
,úàæì,okle -ïäì äúàé ¨Ÿ¨£¨¨¤

,egexle eytpl ie`x -
B÷açì,d"awd z` - §©§

,ãàîe Lôðå áì ìëa- §¨¥§¤¤§Ÿ
ly zepigad zylya
jytp lkae jaal lka"

."jc`n lkaeøeaãáe äNòîa úBöî â"éøzä íei÷ eðéäc§©§¦©©§©¦§§©£¤§¦
àéäL ,äáLçîáe,"daygnae" -äøBzä úòéãéå úâOä- §©£¨¨¤¦©¨©¦¦©©¨

,daygnd yeala milawn dxeza dpadd z`.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
"migwel" zeevn meiwe dxez cenil iciÎlry ,mincewd miwxta
,d"awd zlecba zeppeazddny ,ixd .envr d"awd z` ,lekiak
xyt`Îi`ye - d"awda waczdl zevxl ytpd lr dritynd
zxvep - dxez cenile zeevn meiw iciÎlr `l` jkl ribdl
dxezd meiw iciÎlr d"awda waczdl dhlgdd elv`

.zeevndeBaì úBðeáz úBîeìòúa äæ ïéðòa ÷éîònLk ,äpä¦¥§¤©£¦§¦§¨¤§©£§¦
,ïéåL Baìå åéôe ,Bçîeicil d`a ,eala zxvepd dhlgdd - Ÿ¦§¦¨¦

,xeaica ,dnverd `elna ,iehiaøLà éôk åéôa ïk íi÷nL¤§©¥¥§¦§¦£¤
øîâð,hlged -úøBúa úBéäì eðéäc ,Bçîe Baì úðeáúa ¦§©¦§©¦Ÿ§©§¦§§©

øàLe íéãiä ïëå ,åéôa äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä¤§§¤§¤¨¨¨©§¨§¦§¥©¨©¦§¨
Bçîe Baì úðeáúa øîâpM äî éôk úBönä íéîi÷î íéøáà¥¨¦§©§¦©¦§§¦©¤¦§©¦§©¦Ÿ

,ef dhlgd rvan `edyk ,dpd -Bæ äðeáz éøä,xnelk - £¥§¨
d d`xide dad`dzeilkydad` mya o`xewl xyt`Îi`y ,

,"dpeaz" m`Îik - d`xieúáLçîe øeac äNòîa úLaìúî¦§©¤¤§©£¤¦©£¤¤
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å÷áçì ïäì äúàé úàæì éàå .ì"ðäãàîå ùôðå áì ìëá
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úeiçå ïéçî úðéça íäì úBéäì ,äéúBöîe äøBzä- ©¨¦§¤¨¦§¨¤§¦©Ÿ¦§©
,zeige oigenk mdl ynyz "dpeaz"dy,àìéòì àçøôì ïéôãâå§©§¦§¨§¨§¥¨

xn`p jk ixdy ,dlrnl oda gextl ,zeevnle dxezl miitpk -
"xdef"a2y ,- "`lirl `gxt `l enigxe eligc `la `ziixe`"

,d`xie dad` ila dxez
ixd ;dlrnl dler dpi`
enk od d`xide dad`dy
,zeevnle dxezl "miitpk"
"dpeaz"d oi`y s`
d`xie dad` zbviin

,zeizin` zeiaalelàk§¦
íäa ÷ñòdxeza - ¨©¨¤

,zeevnaeeîéçøe eìéçãa¦§¦§¦
,dad`e d`xia -Lnî©¨

Baì úelbúäa øLà£¤§¦§©¦
ä÷éLçå äöéôça]©£¦¨©£¦¨
Baìa úLbøî ä÷eLúe§¨ª§¤¤§¦
,'äì äàîvä BLôðå§©§©§¥¨©
Búáäà Là étLø éðtî¦§¥¦§¥¥©£¨

,[ìéòì økæpk ,BaìaL- ¤§¦©¦§¨§¥
oekp did xen`d lk
eid d`xide dad`dyk
eid okle ,ala zelbzda

zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp od
dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe ;dlrnl
"zeig"l ziyrp `id mb ,ala zybxen `id oi`y s` ,ef

?dnl jk lke .zeevnle dxezl "miitpk"leBæ äðeáúe ìéàBä¦§¨
,íäa ÷ñòì ezàéánä àéä Baì úBîeìòúå BçîaL- ¤§Ÿ§©£¦¦©§¦©©£Ÿ¨¤

,zeevnae dxezaäéä àì Bæ äðeáúa ïðBaúî äéäL éìeìå§¥¤¨¨¦§¥¦§¨Ÿ¨¨
àlà ,ììk íäa ÷ñBòweqr did -ãáì Bôeb éëøöaitk - ¥¨¤§¨¤¨§¨§¥§©

`id "dpeaz"de ,`ed eikxva wqrzdl mc`d ly illkd erah
wqrzdl onewnae ,eteb ikxva wqrzdln eze` zwzpny ef
"zeig"d - "dpeaz"d ziyrp okl .zeevne dxez ipipra
.ef "dpeaz" d`iad oneiw z`y .zeevnle dxezl "miitpk"de

,Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeä íà íâå]cnel did dxe`kle - §©¦©§¦§¦§¦§
,"dpeaz"d ila mb dxezøúBé Bôeb úà áäBà ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥¤¥

.[Bòáèadid jkn d`vezke ,dxezd cenil z` xy`n - §¦§
dad`d .etebl beprz mi`iand mixg` mipipra wqrzn

" ,eppipra - d"awdl,eilr drityn - "eal zenelrze egena
.ziptebd zirahd ezad` lr ely dcnzdd rah z` xiabdl
ik m` .ely zeevnde dxezd ly "zeig"d `id ef dad` okle
:`xwp ,ecenila cinzn `ed erahay iny ,xaec mcewd wxta
cvik ,llk "dcear"l jk myl wewf `ed oi` ik ,"ecar `l"

wxta mixne` ,`eti`dfy df zece` xaecn ea)caeritk
eraha `edy in mby ("dnz dcear"a wqer s`e .yexcd
wxta ,`l` ?ezcear myl "dpeaz"l jixv ,ecenila cinzn

rahy dne ,llk dad`d z` xxern epi`y ina xaec mcewd
df ixd - eteb zad` ly rahd lr xabzn ely dcnzdd

d dad`dnzxzeqn,ezcear llba ea z`vnp `id oi`y ,cala
o`k oi`y ixdmeyrah zexabzdy eppipra eli`e .llk dcear

zad` lr ely dcnzdd
d`vezk d`a eteb
dad` - "dpeaz"dn
iciÎlr ea zxxerznd
xacd ixd - zeppeazd
elit`e ,"dcear" `xwp

."dnz dcear"
äæå,mixne` ep`y dn - §¤

zyalzn "dpeaz"dy
dlrne zeevnae dxeza
wqr eli`k ,dlrnl oze`
zelbzday dad`a oda

,aldì"æø eæîø̈§©©
íøîàa3äáLçî" : §¨§¨©£¨¨

àeä-Ceøa-LBãwä äáBè¨©¨¨
,"äNòîì dôøöîitl - §©§¨§©£¤

,cala heytd yexitd
iabl mixen` mixacdy
,devn zeyrl aygy in
z`f lka ,dzeyrl epnn rpnp ,ea dielz dpi`y ,daiq llbae

,ixd - devnd z` dyr eli`k d"awd aiygndéì äåäå©£¨¥
:øîéîì:xnel mdilr did -elàk áeúkä åéìò äìòî" §¥©©£¤¨¨©¨§¦
."dàNòrvia eli`k eze` d`ex dxezdy ,miyxetn mixac - £¨¨

iehiaa l"f epizeax eynzyd ,`eti` ,recn .lreta ezaygn
`l` ,miiw "dyrn"dy ezernyny iehia ?"dyrnl dtxvn"
,dl` ipy z` sxvn d"awde ,"daygn"l zekiiy el oi`y

?dyrnde daygnd,ïéðòä àlàfenxl jka mipeekzn ok`y - ¤¨¨¦§¨
,epxacy dn lreîéçøe eìéçc ék,dad`e d`xi - ¦§¦§¦

úBönä äNòîa íéLaìúnä íä ,Baì úelbúäaL¤§¦§©¦¥©¦§©§¦§©£¥©¦§
,àìéòì àçøôì íúBéçäì,zeevnd dyrna zeig qipkdl - §©£¨§¨§¨§¥¨

- ?dnl jk lke .dlrnl dpilrzy,éøîç ïk íb àeä álä ék¦©¥©¥¨§¦
,äNònä éìk íäL íéøáà øàLkdad` el yiyk ,okl - ¦§¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤

ly ybxa `haznd ytpd ly ielibd ,xnelk - ,ala zybxen
ald "xneg"a ybxen `edy ,efk dcna dnybd icil `a ,dad`
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dryay ,ygena mi`ex ep`y enk ,dlrnl zeevnd dyrn z`
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dxeva dnybd icil `a ytpd ielibyk ,xen`k ,oky .zcgeine
x`y lka mb ybxen f` zeidl leki `ed ,ala ybxen `edy efk
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x`ya mb hytzdl lkeiy ,jk lk oiicr mybzd `l ,gena
mi`ex ep`y enk .gend xneg enk mipicr mpi`y mixa`d
mpn` `ed ,miieqn xac zeyrl ala wyg mc`l oi`yk ,ygena
eilry egena oian `edy zngn edfy `l` ,xacd z` dyer
qgia mb jk .df dyrna "zeig" f` dxqg - dyrnd z` zeyrl
ozlekia oi` ,cala "dpeaz" zpigaa ody d`xie dad`l
ÎiciÎlre ,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d z` zzle xicgdl

,zeevnd z` zelrdl dfïôøöî àeä-Ceøa-LBãwäL àì íà¦Ÿ¤©¨¨§©§¨
;äNònä úðéçáì ïøaçîe"miitpk"k ynyl od zeleki jke - §©§¨¦§¦©©©£¤

;dyrnlïäå,genay d`xie dad` oze` -íLa úBàø÷ð §¥¦§¨§¥
,"äáBè äáLçî"wx od -daygn","daeheìéçc ïðéà ék ©£¨¨¨¦¥¨§¦

eîéçøe,dad`e d`xi -íà-ék ,Baì úelbúäa Lnî §¦©¨§¦§©¦¦¦
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jka .dlrnl zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer
o`k epyi "dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei
o`k .dyrnl daygnd z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e
oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a
dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl `edy enk df
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äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"c àá÷eða ïéçîŸ¦§§¨¦§¥©§¦¤¥¦©¨

.úBönäåitl .zeevnde dxezd zeize`l fnex df "dcear"a - §©¦§
byend) "oitip` xirf"l jynidl "dpeaz"n jixv ,libxd xcqd
- zecnl lkydn lkd jynp mc`ay enk - ("zecn"l ilawd
xcqd "minrtl" ,j` ."zekln"l jynidl leki df okn xg`le
xyi jynp "dpia"ny ,`ed
zervn` ila) "zekln"l
xirf" jxc dxardd
xacd zernyn ,("oitip`
,mc`d ly ezcearl qgia
jixv oekpd xcqd :`id
,illk ote`a zeidl
jyniz zeppeazddny
xxerl ,"zecn"a dpadd
dad`dne ,d`xie dad`
drtydd d`a d`xide
,j` .zeevne dxez meiwl
`ed xcqd minrtl
,zxg` dxeva
ote`a jynp "dpeaz"ny
meiwe cenill xiyi
.zeevnde dxezd

:(ïéáé ìékNnäå- §©©§¦¨¦
mibyena dxefy "ddbd"d
cenild jyndae ,miilaw
,owfd epax xiaqn oldl .zexida xzia exaqei "`ipz"a
ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy
zelrl elkei zeevnd iyrny ick ,zeevnd dyrnl "dpeaz"d

mlerld`ixadmler `ed -dbydddxezd zeler ea -
zeppeazdn zexvepd ,d`xie dad`n zeraepd zeevndedbyde

zeevnde dxezd zeler ,df sexiv ila mb ,mxa .d"awd zlecba
mlerldxivid,d"awdl zeirahd d`xide dad`d iciÎlr -

.l`xyin cg` lk ly eala zexzeqndäæ óeøö Cà- ©¥¤
"dpeaz"d ony daehd daygnd z` sxvn d"awdy epcnly
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,z`f icrla -éîð,ok mb -íéìBò,zeevnde dxezd -íìBòì ¨¥¦§¨
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,zeirah,íúBãìBúa ìàøNé ìk áìa íéøzñîäicedi lkl - ©§ª¨¦§¥¨¦§¨¥§§¨
dad` zervn`ae ,d"awdl zexzqen d`xie dad` raha yi

,dxivid mlerl zeevnd zeler ,el` d`xieøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
:úeëéøàa ïn÷ì,zekix`a mi`ad miwxta xaqeiy enk - §©¨©£¦

mlerl zeevnd z` ,zeirahd d`xide dad`d zelrn recn
ekeza xevil leki epi`y in mby oaen ,miptÎlkÎlr .dxivid
el witqn ,"dpeaz"d zpigaa `l` ,ald zelbzda d`xie dad`
dpilrz od mby ,zeevnae dxeza ,ociÎlr ,mly zeidl ,xacd
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,44 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.åúøåúå åéúåöî

d`xie dad`n zeraepd zeevnde dxezd enk ,dlrnl
.ald zelbzday

dlrne "zeig" dnixfnd 'd zad` lr epcnly dnl xywda
:siqedl ie`xd on ,xzei dlrp mlerl zeevnde dxezd z`
zad` ,xzei dlrp dn ,mdipia egkeezd owfd epax iciqg
,jk lr edel`ye owfd epax l` eqpkp ?l`xyi zad` e` 'd

,`id edyinl zizin` dad`l dgkedd :mdl xn` `ede
z` ixd ade` d"awd .ade` aed`dy in z` mb miade`y
miade`yke ,"'d xn` mkz` izad`" :aezkk ,l`xyi ipa
dad`dy giken df ,d"awd ly eiaed` mdy ,micedi
jrxl zad`e" - :miiq owfd epaxe .zizin` `id d"awdl

."jiwl` 'd z` zad`e"l ilk `id "jenk

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

iciÎlr ,xxerl egeka oi`

d`xie dad` ,zeppeazdd

zelbzda dpiidzy ,el`k

zexzqen wx `l` ,eala

,ogeka f` mb - ealae egena

zbixcna eze` wifgdl

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f` mb

dxez cnl eli`k ,dlrnl

d`xie dad`a zeevn miiwe

.ald zelbzday

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤
éôa ,ãàî øácä."BúBNòì Eááìáe Elwy ,xne` weqtd - ©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£

xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl icedil
- "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita" - dyrne
ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena ,mxa .dyrna
ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl "jaal" dlind
dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie dad` :`ede ,ald
ly ezernyn ixd ,jkl m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide
zeevne dxez miiwl icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd
dad` ly ybx jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc§¦§¨¦§¨§
,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâðlk `l eitl - ¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jkÎàéä äøBzäå]§©¨¦
,[úéçöð.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦

ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi
lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwedxn`pe zigvp `id dxezd ,
llkep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`exíìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£¨
,úîàa 'ä úáäàì äfä,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ©¤§©£©¤¡¤

dad` xxerl icke
mc`d lr ,d"awdl
dihpd z` zepyl
,alay zize`ivnd
zg` zeipeviwn
- ziahew zeipeviwl
dfdÎmlerd zee`zn
izy .d"awdl dad`l
Îmlerd zee`z - dl`
opi` ,'d zad`e ,dfd
,ote` meya ,zeleki

"zeaald zaeg"d xn`nk .cgia zeidl2mine y`y myky
`l jk ,cgia "xecl" mileki mpi`dfdÎmlerd zee`z zeleki

`ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl 'd zad`e
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkÎlk lw `le "aexw"

àøîba áeúkL Bîëe3?"àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà" :- §¤¨©§¨¨©¦§¨¦§¨©§¦¦
epax dyn xn`y dn lr ?ohw xac `id (d"awdn) d`xid ike4:

:`xnbd zl`ey ,"d`xil m`Îik jnrn l`ey jiwl` 'd dn"
,daxc`c - gken dfnc" - "?`id `zxhef `zlin d`xi eh`"
oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd lka

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax w"k.äáäà ïkL-ìëå- §¨¤¥©£¨
i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw ,oky
mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jkÎlk `l
cgeinae 'd z`xil ribdl jkÎlk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
"wicv" epi`y in eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl
`l` ,'ek aexw epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` -
,(iaxd oeyl) "'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc`
miiwl ,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxezzgz
dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlà"ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
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עז hay 'd iyiy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ה' שישי יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..íãàä ìë äæå,bk 'nr cr.[íù æ"îøä 'éôáå

"jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
- dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl

mixceqn md oi` j`
xcqd itl `l ,weqta
`le ,dhnl dlrnlny
dhnlny xcqd itl
miligzn m` .dlrnl
,xzei dpeilrd dbixcna
:xcqd zeidl jixv did
xg`l ,(daygn) "jaala"
,(xeaic) "jita" okn
"ezeyrl" okn xg`le

dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl `id daygn ik ,(dyrn)
zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna miligzn m`e .dyrnn
."jaala" okn xg`le ,"jita" okn xg`l ,"ezeyrl" :xcqd
jiynne ,xeaic - "jita"a weqtd ligzn ,`eti` ,recn
,`l` ?dyrn - "ezeyrl" okn xg`le ,daygn - "jaala"
d`a `idy iptn "jaala" ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd
dfk ote`l dpeekd ,o`k xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywyäáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨
,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánädad`l dpeekd - ©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©

,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay"
meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna
z`xwp `id zeevnd
dgekay iptn ,"dad`"
,zeevnd meiwl `iadl

"àaìc àúeòø" àéäL- ¤¦§¨§¦¨
,ald oevxúBîeìòúaL¤§©£

dðéà ék íb ,áì¥©¦¥¨
étLøk Baì úelbúäa§¦§©¦§¦§¥

.Là`id mb z`f lkae - ¥
meiwl eze` d`ian

.zeevndäæ øáãå- §¨¨¤
,cala eal zenelrzay efk dad` ekeza xxerl"ãàî áBø÷"¨§Ÿ

,BúeLøa Bçî ék ,Bã÷ã÷a çî Bì Lé øLà íãà ìëì ì÷ðå§¨¥§¨¨¨£¤¥Ÿ©§¨§¨¦Ÿ¦§
,ezeyxa eal oi` m` mb -Ba ïðBaúäì ìBëéå,egena -ìëk §¨§¦§¥§¨

ãâa Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl £¤©§Ÿ§¤¦§¥¦§ª©¥¨
,íéðt-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî,eala `l m` -äáäàä ¦¥¨¦§Ÿ©¨¨¦¨©£¨

Ba ä÷áãì 'äì,d"awda -íei÷a,meiw iciÎlr -åéúBöî ©§¨§¨§¦¦§¨
.BúøBúå§¨

äæåly zilkzde xwird -,íãàä ìkcenlle zeevn miiwl - §¤¨¨¨¨
,dxezáéúk "íúBNòì íBiä" ék6,ozeyrl epzip zeevnd - ¦©©£¨§¦

,"meid"à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnd mler" lrdfdd"awdl dad`d ,

xacd dppi` dnvrlyk
oneiw `ed xwird .ixwird

iyrnd.zeevnd ly
zeevn miiwl ick ,`l`
iytp ybx jezn ,ie`xk
zad`l mc`d wewf ,inipt
ly exwir ,j` .'d
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d

øçîìe"cizrl xnelk - §¨¨
,`eal,"'eë,xkyd z` elawi -.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

da yi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc -
zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meynzrkmvr rbepy enk ,

dad`d mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly dyrnd
z` dxiaqn "ezeyrl" dlndy ixd .alde gend zenelrzay
- mc` lkl "c`n aexw" `id "jaala" dad` efi` :"jaalae"
icil `iadl da ice ,cala egena iehia icil d`ad dad`d idef
lbeqn epi`y in mb ,ekeza xxerl leki efk dad` ;"ezeyrl"

ef dad` .ald zelbzda dad` xxerlgenaz` xak `iaz ,
c`d:oldl xaqeiy itk - zeevnde dxezd meiwl mçnäå§©Ÿ©

,álaL éìàîOä ììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélLdnewn - ©¦§¦§§§¨©¨¨©§¨¦¤©¥
xxerzdl zelelr myn ,rxdÎxvide zindad ytpd ly
- okn xg`le ,zee`z

,zerx zeaygn,åét ìòå§©¦
íäL íéøáàä ìk ìòå§©¨¨¥¨¦¤¥

.äNònä éìkgend - §¥©©£¤
xg`ne .mdilr hily
,miptÎlkÎlr ,genay
oevxde dad`d el didz
miiwle dxez cenll
,gend helyi jke ,zeevn
mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l
,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll
ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy itk

,mixa`d x`y lre ald lr,úîàa òLø àeäL éî àì íà¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk) "ryxk" `xwpd "ipepia" `l -

,daxc` `l` ,"ald lr hily" gend oi` elv` ,zn`aøîàîk§©£©
ì"æø8íéòLøä"L,"íaì úeLøa íämzexyt`a oi` - ©©¤¨§¨¦¥¦§¦¨

,mala de`z zxxerznyk ,mnvr lr helylíaì ïéàå§¥¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáåúøåúå

íúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä
íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà

ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית



hayעח 'e ycew zay mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ו' קודש שבת יום
,bk 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äàúú äáåùú 'éçá àéäå,46 'nr cr:à"îá ù"îë

,ììk íúeLøa.mal lr drtyde gewit mey genl oi` - ¦§¨§¨
xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei ,lirl xen`a
,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y
eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e

,xn`p ipy cvne ;ezeyxa
md miryx `wecy
in ,df itle ."mal zeyxa"
- "ryx" ly llka epi`y
ok` `ed eal - "ipepia"
itk `l` ?ezeyxa
:xacd oaei ,epxaqdy
:xaca mipte` dyly
mal" - "miwicv"d
mdy zr lkae ,"mzeyxa
zad`a xxerzdl mivex
ilan ,mixxerzn md ,'d
jkl wwcfdl ekxhviy

mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy
mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc` `l` ,mzeyxa
gend j` ,"wicv"a dfy itk dcn dze`a ,mzeyxa mal oi`

.ald lr mda ritynald ,"mipepia"a ,zniieqn dcnay ixd
,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa `ed
mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic

llk.ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl
mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mdaLðò äæå§¤Ÿ¤
.íðBò íöòå ìãb ìòegek mdn gwlp mdizepeer lr yperk - ©Ÿ¤§Ÿ¤£¨

cvik :dl`yd zl`yp ,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly
xnel xyt`mdalw "miryx"l mby ,"c`n aexw" xacdy

:`id daeyzde - ?"jaala"a zeevne dxez miiwl xacdàìå§Ÿ
.íéúî íéeø÷ íäéiçaL elà ¯ íéúna äøBz äøacoi` - ¦§¨¨©¥¦¥¤§©¥¤§¦¥¦

"miryx"a zxacn - "'ebe jil` aexw"y xn`p da - dxezd

.mizn mi`xwp mdiigay:o`k xird epiax w"kl"pdtr dpde"
zenelrzay `l 'it` x"ied` `le zeinyb dvex eraha aldc]
zcear mda `"` (1 k"` [mal zeyxa mgen 'it` miryxde ,'ek
mavna zn`ac (1 x`ane .('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2 'd
mcia (2 la` .'ek `"`
ald rah) mavn zepyl

etwezezxiay i"r (mal
."'ekéà ,úîàa ék¦¤¡¤¦

ìéçúäì íéòLøì øLôà¤§¨¦§¨¦§©§¦
'ä ãáòìdrnyny - ©£Ÿ

jezn zeevne dxez miiwl
dad`a ,ytpd ybx

,d`xieeNòiL éìa§¦¤©£
øáòä ìò äáeLz§¨©¤¨¨

ì ,älçz,úBtìwä øaL §¦¨§©¥©§¦
íäLexvepy ,zetilwd - ¤¥

,mdly zexiardnCñî̈¨
,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦

- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé-ìò©§¥
,åéàèç ìò BLôð úøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©©§©£¨¨

.zetilwd z` mixaey - ald:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨
"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø íéäìà éçáæ"9,myl oaxw - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§

.dxayp "`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl`
- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvikøaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨

úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©§¥

.[íL æ"îøämixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨¨
gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza
mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip
gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw
gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

.mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdl

àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦
md ,xard,äàzz äáeLz úðéçaizy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza zepiga
myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina iehia icil

izy - 'ied mya ;'ied
d`lir 'd :o"idd
dpey`xd 'dd ,(dpeilrd)
'de - c"eid ixg`y
ixg`y 'dd ,d`zz

ly c"eil d`lir 'd zxfgd :epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed
ly e"`el d`zz 'd zxfgd :epiid "d`zz daeyz"e ;'ied my
:d`zz daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my

,äàzz 'ä úBìòäì,'ied my ly -dúìéôpî dîé÷äì §©£©¨¨©£¦¨¦§¦¨¨
ìà äìôðL,zetilwd - ¤¨§¨¤

ze`xwpd,íéðBöéçä©¦¦
àeäLd`zz 'd zlitp - ¤

icil 'ied my ly
,mipevigdúeìb ãBñ¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ
úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà

øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì
êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî

åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá
ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç

çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä
à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã

[íù æ"îøä 'éôáå

àéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá
àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä

úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä
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יח.9. נא, תהלים

hay 'e ycew zay mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì"æø øîàîk ,äðéëMä10,"íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" :- ©§¦¨§©£©©©¨¤¡§¦¨¦¨¤
,zelbd jezaeðéäc:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dceara - §©§

"íBãà" äNòî äNBò íãàLkÎ`pngx zexiara lykp - §¤¨¨¤©£¥¡
,olviléLîîe ãéøBîì CíL,zetilwd jeza -õBöéðå úðéça ¦©§¦§¨§¦©§¦

úà äiçnä úeäìà¡Ÿ©§©¤¤
,BlL äîLð-çeø-Lôð- ¤¤©§¨¨¤

uevipd - "dpikyd zelb"
;zelba `ed eay iwl`d
jka z`hazn zelbd
ixd iwl`d uevipdy
egex ,eytp z` dign

,eznypeBa íéLaìîä©§ª¨¦
úéîäaä Lôða§¤¤©§¥¦
BaìaL ,ätìwäî¥©§¦¨¤§¦
,éìàîOä ììçaL¤¤¨¨©§¨¦

Ba úëìBnä,ea zehley dtilwde zindad ytpd -BãBòa ©¤¤§
,òLø,daeyza xfgy iptl -äpè÷ øéòa úìLBîe,sebd - ¨¨¤¤¨¦§©¨
,BlL,dtilwd jeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¤

dignd iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie
,oze`.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðå,ytpd - §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨

mb od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd
z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak"

eizelert zeyrl ezexig`edzeyrl eilr mitek mb `l` ,
ly eizelert`peydiwl`d uevipd eli`e .ieay `ed eiciay

z` zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr
"zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd

.ziwl`äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨
eãøtúéå ,àøçà-àøèñå,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek - §¦§¨¨¢¨©¦§¨§

àéä ¯ 'eë,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d -äî÷ ¦¨¨
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,ixd - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

.dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry
,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd
ligzdl leki `ed
xacd jk .'d zceara
epi`y ina eli`e ."ryx"a
lr hily" egen ,ryx
weqtd xne` okle ,"ald
mpi`y dl`a xacny)
jil` aexw ik" :(miryx
c`n lw - "c`n xacd
dxez miiwl icedil
- "jaala" ,zeevne

.'d z`xiae 'd zad`a
,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd iciÎlre
xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl ezlekia

:xen`l
lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy
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íéøîà éèå÷éì
êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
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עט hay 'e ycew zay mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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uevipd - "dpikyd zelb"
;zelba `ed eay iwl`d
jka z`hazn zelbd
ixd iwl`d uevipdy
egex ,eytp z` dign

,eznypeBa íéLaìîä©§ª¨¦
úéîäaä Lôða§¤¤©§¥¦
BaìaL ,ätìwäî¥©§¦¨¤§¦
,éìàîOä ììçaL¤¤¨¨©§¨¦
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ligzdl leki `ed
xacd jk .'d zceara
epi`y ina eli`e ."ryx"a
lr hily" egen ,ryx
weqtd xne` okle ,"ald
mpi`y dl`a xacny)
jil` aexw ik" :(miryx
c`n lw - "c`n xacd
dxez miiwl icedil
- "jaala" ,zeevne

.'d z`xiae 'd zad`a
,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd iciÎlre
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:xen`l
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gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`
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היום יום . . . פ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ
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פי היום יום . . . 

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ
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היום יום . . . פב

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

ועד ההפצה של הספר אש קדש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם בצירוף בהספר אש קדש, אשר זיכתם השגחה עליונה להו"ל עולם.

שאם בכלל הפליגו רז"ל בפרסום ד"ת עאכו"כ בכהנ"ל תורתם של גדולי ישראל, אשר אלפים 

הלכו לאורם ומתו על קידוש הי"ד.

שיזכה  המחבר,  מרן  ותפלת  מבקשת  חותך  במופת  הדא"ח  בתורת  מבואר  בזה  הענין  וגודל 

למות על קדוש שמו יתברך, וענין גרם שלא תתמלא בקשה זו ונחשב זה לעונש, אף שבשנים שלאחרי 

זה זכה לכתיבת השו"ע שלו מורה הוראה לישראל עד סוף כל בדורות.

ויהי רצון שגם בדברי ספר זה, הרי מתאים להוראת חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, 

יתעוררו לבבות הקוראים ולומדים בו, לאהבת השם וליראתו,

ולהענפים שלהם הם קיום רמ"ח מ"ע שהאהבה שרש להם, ושמירת שס"ה ל"ת אשר מיראה 

שרש להם )כביאור רבנו הזקן בספרו תניא קדישא ריש פרק ד'(.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בהאמור.

נ.ב.

לשאלתם בהנוגע להפצת הספר בארצוה"ב - לכאורה ההתחלה צ"ל בפני' לאגודת האדמו"רים 

הנמצאת פה בארצוה"ב ע"פ הכתבת הרשומה מטה.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  טבת כ"ט ראשון יום אחר  במקום החמץ כשבעל יראה' 'בל איסור

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰õîç çépnäå§©©¦©¨¥
,ïéåàì éðLa øáBò ,Bìëà àlL ét-ìò-óà ,çñta BúeLøa¦§©¤©©©¦¤Ÿ£¨¥¦§¥¨¦
àì øàù" :øîàðå ,"Eìáb ìëa øàO Eì äàøé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤§¤¡©§ŸŸ

.íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤
בערב  חמץ אכילת שנאסרה משעה חל יראה' 'בל איסור

ולמעלה שעות משש ה"ח).פסח פ"ג (להלן

מותר  שעדיין במקום חמץ לו שיש במי האחרונים ודנו
להיפך  או אסור שהחמץ במקום נמצא עצמו והוא באכילה
לפי  דינו האם - שמותר במקום והוא שנאסר במקום שחמצו

החמץ? הימצאות מקום לפי או בו שנמצא המקום
לאברהם' ה'חסד פסח לדעת קודש, במקראי הובא לה. סי' (א"ח

קסא) עמ' איסור ח"א, כי קובע, החמץ בעל של הימצאו מקום
פרנק  הגרצ"פ כתב זה ולפי 'גברא'. איסור הוא יראה' 'בל

שם): קודש לחג (מקראי ישראל לארץ מאמריקה הבא תייר
למוכרו  לרב הרשאה במסירת (כנהוג, חמצו את ומכר הפסח
ולמכור  לחזור צריך החמישית), בשעה פסח בערב לנכרי
נמצא  כשהוא שישית שבשעה כדי ישראל בארץ חמצו
עדיין  שעה באותה כי ברשותו, החמץ יהא לא ישראל בארץ

באמריקה. החמץ נמכר לא

פיינשטיין הגר"מ דעת צד)וכן סי' א"ח ד, משה (אגרות

בעל  של הימצאותו מקום הוא יראה' 'בל לאיסור שהקובע
וחמצו  באמריקה נמצא ישראל ארץ כשבן ולכן החמץ,
אף  עובר אינו האיסור זמן שם הגיע שלא זמן כל - בארץ
איסור  שלענין הוסיף אך האיסור, זמן הגיע ישראל שבארץ

הפסח לאחר ה"ד)הנאה מקום (להלן לפי ולנהוג להחמיר יש
שעבר  וקטן שוטה חרש של חמץ כמו החמץ. הימצאות

בהנאה שאסור הפסח יט)עליו סי' א"ח יואב חלקת אף (ראה ,
בגזירתם. חילקו לא חכמים כי יראה' 'בל על עוברים שאינם
כיון  האיסור, שם חל לא ועדיין באמריקה הנמצא זה וכך
לפני  למכור עליו - האיסור חל ושם ישראל בארץ שחמצו

הפסח. לאחר בהנאה ייאסר שלא כדי האיסור, שעת
ישראל) (בארץ הרב של כוחו את מיפה הוא וכאשר

רק זאת יעשה ישראל, בארץ חמצו החמץ,zxiknlלמכור
החג eziipwlואילו סיום אחר עד ימתין בחזרה מהנכרי

באמריקה שהייתו ה'גברא')במקום ייכנס (מקום שלא כדי
החמץ  את יקנה הרב וכאשר יראה', 'בל על ויעבור לבעלותו
ברשות  יישאר הוא ישראל, בארץ הפסח במוצאי בחזרה

לרשותו. לקבלו בעליו שיוכל עד הרב

ה'תשע"ו  שבט א' שני יום פסח  לאחר חמץ בדיקת

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰øçàì ÷ãa íàå§¦¨©§©©
.Cøáî Bðéà ¯ ìâøä̈¤¤¥§¨¥

מחמץ  ביתו את בדק לא שאם מבואר הקודמת בהלכה
בבית  הנמצא החמץ כי הפסח, לאחר לבדוק צריך פסח לפני
חייבו  ולכן הפסח' עליו שעבר 'חמץ כדין בהנאה אסור
יכשל  שלא כדי מביתו ולהוציאו אחריו לבדוק חכמים
אין  זו בדיקה שעל כאן הרמב"ם כותב כך ועל ממנו. ויאכל

הפסח. שקודם הבדיקה על שמברכים כפי מברכים
חדש' ה'פרי תלה)ומקשה סי' היא (או"ח זו ובדיקה מאחר :

שמברכים  כשם עליה יברכו לא מדוע מדרבנן, גמורה חובה
מדרבנן? מצוה כל על

הזקן אדמו"ר ס"ד)ומבאר תלה סי' :(שו"ע
על פעולה מברכים על ולא מצוה עצמה שהיא פעולה

גמורה, חובה שהיא אף על תקלה, מניעת לשם הנעשית
מטרתו  כי הפסח לאחר החמץ ביעור על מברכים אין ולכן

לאוכלו. יבואו שלא כדי תקלה, מניעת רק היא
הפסח  במהלך (או פסח לפני החמץ וביעור בדיקת אך

מניעת  לשם רק אינם הפסח) קודם בדק שלא למי עצמו
מבתיכם', שאור 'תשביתו מצות קיום בכך יש אלא תקלה

כך. על מברכים ולכן
צורך  אין 'תשביתו' מצות לקיום הרי להקשות: יש אך
וחכמים  בפיו חמץ' ב'ביטול די אלא מהעולם החמץ בביעור
שגם  ונמצא לאוכלו, יבוא שמא מהעולם חמץ לבער חייבו
אין  – אותו ביטלו שכבר לאחר – הפסח קודם החמץ ביעור
אכילה, חשש למנוע כדי רק אלא עצמו מצד מצוה בו

כך? על מברכים ומדוע
והביאור:

בביטול  'תשביתו' מצות מתקיימת מדאורייתא אמנם
החמץ  את ישאיר שלא רצו וחכמים מאחר אך החמץ,

קבעו lirenברשותו, epi` lehiady יש הביטול לאחר ואף ,
מצוות  כשאר כך על מברכים ולכן מדרבנן, 'תשביתו' מצות
אפילו  'תשביתו' מצות אין הפסח לאחר אך מדרבנן,
אין  ולכן תקלה למניעת ורק אך הוא והביעור מדרבנן

עליו. מברכים

ה'תשע"ו  שבט ב' שלישי יום שמורה'? 'מצה מהי

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íeMî¦
eøîLå ävna eøäfä ¯ øîBìk ,"úBvnä úà ízøîLe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤¤©©§©¦¨£©©¨§¦§

éøö :íéîëç eøîà Cëéôì ¯ õenç ãö ìkî dúBàøäfì íãà C ¨¦¨©¦§¦¨¨§£¨¦¨¦¨¨¦¨¥
.õenç íeL Ba äéäé àlL ...çñta epnî ìëBàL ïâca©¨¨¤¥¦¤©¤©¤Ÿ¦§¤¦

ענינה המצות' 'שמירת הרמב"ם uenignלדעת dxiny
מצה ה"ט)לשם פ"ו להלן לשם (ראה להיות צריכה אינה אך ,

zeevnאחרות)מצה שבמצוות 'לשמה' השמירה (כדוגמת ולכן, .
במצות  לשמירה שווה פסח של הראשון בלילה מצוה למצת
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ה'תשע"ו  טבת כ"ט ראשון יום אחר  במקום החמץ כשבעל יראה' 'בל איסור

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰õîç çépnäå§©©¦©¨¥
,ïéåàì éðLa øáBò ,Bìëà àlL ét-ìò-óà ,çñta BúeLøa¦§©¤©©©¦¤Ÿ£¨¥¦§¥¨¦
àì øàù" :øîàðå ,"Eìáb ìëa øàO Eì äàøé àì" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨§ª¤§¤¡©§ŸŸ

.íëézáa àöné¦¨¥§¨¥¤
בערב  חמץ אכילת שנאסרה משעה חל יראה' 'בל איסור

ולמעלה שעות משש ה"ח).פסח פ"ג (להלן

מותר  שעדיין במקום חמץ לו שיש במי האחרונים ודנו
להיפך  או אסור שהחמץ במקום נמצא עצמו והוא באכילה
לפי  דינו האם - שמותר במקום והוא שנאסר במקום שחמצו

החמץ? הימצאות מקום לפי או בו שנמצא המקום
לאברהם' ה'חסד פסח לדעת קודש, במקראי הובא לה. סי' (א"ח

קסא) עמ' איסור ח"א, כי קובע, החמץ בעל של הימצאו מקום
פרנק  הגרצ"פ כתב זה ולפי 'גברא'. איסור הוא יראה' 'בל

שם): קודש לחג (מקראי ישראל לארץ מאמריקה הבא תייר
למוכרו  לרב הרשאה במסירת (כנהוג, חמצו את ומכר הפסח
ולמכור  לחזור צריך החמישית), בשעה פסח בערב לנכרי
נמצא  כשהוא שישית שבשעה כדי ישראל בארץ חמצו
עדיין  שעה באותה כי ברשותו, החמץ יהא לא ישראל בארץ

באמריקה. החמץ נמכר לא

פיינשטיין הגר"מ דעת צד)וכן סי' א"ח ד, משה (אגרות

בעל  של הימצאותו מקום הוא יראה' 'בל לאיסור שהקובע
וחמצו  באמריקה נמצא ישראל ארץ כשבן ולכן החמץ,
אף  עובר אינו האיסור זמן שם הגיע שלא זמן כל - בארץ
איסור  שלענין הוסיף אך האיסור, זמן הגיע ישראל שבארץ

הפסח לאחר ה"ד)הנאה מקום (להלן לפי ולנהוג להחמיר יש
שעבר  וקטן שוטה חרש של חמץ כמו החמץ. הימצאות

בהנאה שאסור הפסח יט)עליו סי' א"ח יואב חלקת אף (ראה ,
בגזירתם. חילקו לא חכמים כי יראה' 'בל על עוברים שאינם
כיון  האיסור, שם חל לא ועדיין באמריקה הנמצא זה וכך
לפני  למכור עליו - האיסור חל ושם ישראל בארץ שחמצו

הפסח. לאחר בהנאה ייאסר שלא כדי האיסור, שעת
ישראל) (בארץ הרב של כוחו את מיפה הוא וכאשר

רק זאת יעשה ישראל, בארץ חמצו החמץ,zxiknlלמכור
החג eziipwlואילו סיום אחר עד ימתין בחזרה מהנכרי

באמריקה שהייתו ה'גברא')במקום ייכנס (מקום שלא כדי
החמץ  את יקנה הרב וכאשר יראה', 'בל על ויעבור לבעלותו
ברשות  יישאר הוא ישראל, בארץ הפסח במוצאי בחזרה

לרשותו. לקבלו בעליו שיוכל עד הרב

ה'תשע"ו  שבט א' שני יום פסח  לאחר חמץ בדיקת

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰øçàì ÷ãa íàå§¦¨©§©©
.Cøáî Bðéà ¯ ìâøä̈¤¤¥§¨¥

מחמץ  ביתו את בדק לא שאם מבואר הקודמת בהלכה
בבית  הנמצא החמץ כי הפסח, לאחר לבדוק צריך פסח לפני
חייבו  ולכן הפסח' עליו שעבר 'חמץ כדין בהנאה אסור
יכשל  שלא כדי מביתו ולהוציאו אחריו לבדוק חכמים
אין  זו בדיקה שעל כאן הרמב"ם כותב כך ועל ממנו. ויאכל

הפסח. שקודם הבדיקה על שמברכים כפי מברכים
חדש' ה'פרי תלה)ומקשה סי' היא (או"ח זו ובדיקה מאחר :

שמברכים  כשם עליה יברכו לא מדוע מדרבנן, גמורה חובה
מדרבנן? מצוה כל על

הזקן אדמו"ר ס"ד)ומבאר תלה סי' :(שו"ע
על פעולה מברכים על ולא מצוה עצמה שהיא פעולה

גמורה, חובה שהיא אף על תקלה, מניעת לשם הנעשית
מטרתו  כי הפסח לאחר החמץ ביעור על מברכים אין ולכן

לאוכלו. יבואו שלא כדי תקלה, מניעת רק היא
הפסח  במהלך (או פסח לפני החמץ וביעור בדיקת אך

מניעת  לשם רק אינם הפסח) קודם בדק שלא למי עצמו
מבתיכם', שאור 'תשביתו מצות קיום בכך יש אלא תקלה

כך. על מברכים ולכן
צורך  אין 'תשביתו' מצות לקיום הרי להקשות: יש אך
וחכמים  בפיו חמץ' ב'ביטול די אלא מהעולם החמץ בביעור
שגם  ונמצא לאוכלו, יבוא שמא מהעולם חמץ לבער חייבו
אין  – אותו ביטלו שכבר לאחר – הפסח קודם החמץ ביעור
אכילה, חשש למנוע כדי רק אלא עצמו מצד מצוה בו

כך? על מברכים ומדוע
והביאור:

בביטול  'תשביתו' מצות מתקיימת מדאורייתא אמנם
החמץ  את ישאיר שלא רצו וחכמים מאחר אך החמץ,

קבעו lirenברשותו, epi` lehiady יש הביטול לאחר ואף ,
מצוות  כשאר כך על מברכים ולכן מדרבנן, 'תשביתו' מצות
אפילו  'תשביתו' מצות אין הפסח לאחר אך מדרבנן,
אין  ולכן תקלה למניעת ורק אך הוא והביעור מדרבנן

עליו. מברכים

ה'תשע"ו  שבט ב' שלישי יום שמורה'? 'מצה מהי

:ËŒÁ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰íeMî¦
eøîLå ävna eøäfä ¯ øîBìk ,"úBvnä úà ízøîLe" :øîàpL¤¤¡©§©§¤¤©©§©¦¨£©©¨§¦§

éøö :íéîëç eøîà Cëéôì ¯ õenç ãö ìkî dúBàøäfì íãà C ¨¦¨©¦§¦¨¨§£¨¦¨¦¨¨¦¨¥
.õenç íeL Ba äéäé àlL ...çñta epnî ìëBàL ïâca©¨¨¤¥¦¤©¤©¤Ÿ¦§¤¦

ענינה המצות' 'שמירת הרמב"ם uenignלדעת dxiny
מצה ה"ט)לשם פ"ו להלן לשם (ראה להיות צריכה אינה אך ,

zeevnאחרות)מצה שבמצוות 'לשמה' השמירה (כדוגמת ולכן, .
במצות  לשמירה שווה פסח של הראשון בלילה מצוה למצת
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"לא  משנה': ה'מגיד שכתב כמו הפסח, ימי בשאר הנאכלות
הראשון  לילה של המצה בין חילוק שום רבינו בדברי נזכר

הפסח". ימי בשאר אוכל שאדם למצה
רש"י לדעת שיאכל)אבל ד"ה א. מ, אין (פסחים ראשונים, ועוד

לה  אין אם הראשון בלילה מצה מצוות חובת ידי יוצא אדם
dvnשימור zeevn myl שימור - מצוה של "למצה כי ,
dnylדין זו ולשיטה של xeniyבעינן". מצה לענין רק הוא

אינה  הפסח ימי שאר של מצה אך פסח, של הראשון לילה
שימור  dvn,צריכה mylנתחמצה שלא בידיעה די (בית אלא

סי'א) ח"ב פסח קודש מקראי סכ"א, שם השלחן ערוך וראה תנג. סי' א"ח .יוסף
הרמב"ם פ"ב ולשיטת פסחים ברא"ש הובא גאון, האי רב דעת (וכן

כו) חובה סי' ידי יוצאים שאין אף מחימוץ, שימור רק שצריך
דעת  על ש"עושה כיון נכרי ידי על ונאפתה שנילושה במצה

הפסח" לשם מתכוון ואינו ס"א),עצמו תס סי' אדה"ז אם (ש"ע
יוצאים  העיסה, תתחמץ שלא ומשגיח גביו על עומד ישראל
לשם  הלישה כוונת שתהא כלל צריך "אין כי זו, במצה

הפסח..." לשם מחימוץ... השימור שיהא אלא .(שם)פסח,
מצוות  לשם מחימוץ לשמור צריך רש"י לשיטת אבל
תחמיץ  שלא ואפייתה" ועריכתה "בלישתה ולהשתדל מצה,

סט"ו) תנג סי' אדה"ז ואינו (ש"ע עצמו דעת על "עושה והנכרי ,
גביו  על עומד ישראל אם גם ולכן, הפסח", לשם מתכוון

זו. במצה יוצאים אין
הרא"ש מצה (שם)וכתב גאון, האי רב שלדעת אף :

"בעלי  בה, יוצאים גביו על עומד וישראל נכרי שאפאה
כהגאונים  עצמן על מחמירין והתמימים וחסידים מעשה
הזקן  אדמו"ר כתב וכן בעצמן". ואופין ולשין המחמירין,

ס"א) תס סי' ידי (ש"ע יוצא אדם ש"אין להלכה שהעיקר
בלישתה  נתעסק דעת בן שישראל במצה אלא חובתו
שאי  הדחק "בשעת ורק הפסח". לשם ואפייתה ועריכתה
ידי  על שנאפתה במצה לצאת אפשר אחר" בענין אפשר
לשם  מחימוץ ומשמרה העיסה על משגיח וישראל נכרי

פסח.

ה'תשע"ו  שבט ג' רביעי יום לעבדות  וזכר לחירות זכר

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïéàL ,äfä ïîfa©§©©¤¤¥
úñøça ävî ìaèîe ,"ävî úìéëà ìò" Cøáî ...ïaø÷ íL̈¨§¨§¨¥©£¦©©¨§©¥©¨©£Ÿ¤
úñøça øBøî ìaèîe ,"øBøî úìéëà ìò" Cøáîe øæBçå ,ìëBàå§¥§¥§¨¥©£¦©¨§©¥¨©£Ÿ¤

.ïìëBàå ,úñøça ìaèîe ,øBøîe ävî CøBëå øæBçå ...ìëBàå§¥§¥§¥©¨¨§©¥©£Ÿ¤§§¨
מצה  באכילת שגם הרמב"ם דברי על השיג הראב"ד
בחרוסת  טובל אינו ולדעתו בחרוסת, אותה טובל לבדה
אינו  מדוע ביאר לא אך מרור, עם שכורך המצה את אלא

הרמב"ם כשיטת משנה)סובר .(מגיד
הרמב"ם  של טעמיהם את מבאר הרוגצ'ובי והגאון

והראב"ד:
לעבדות, זכר א. טעמים: שני יש מצה אכילת במצוות

הרמב"ן שכתב ג)(דברים כמו לחם טז, שתהיה במצה "זכר
לחירות, זכר ב. לחץ". ומים צר בלחם במצרים היו כי עוני...

בגמרא א וכמובא קח, להיות (פסחים צריכה מצה שאכילת (
לגאולה" זכר שהוא חורין "כבני מצה)בהסיבה ד"ה שם .(רש"י

לעבדות' 'זכר משום רק הוא מרור לאכילת הטעם ואילו

משום  היא בחרוסת הטבילה וגם בהסיבה. נאכל אינו ולכן
לטיט' 'זכר היא החרוסת כי לעבדות, א)זכר קטז .(שם

את  הטבילו הראב"ד לדעת גם המקדש בית בזמן והנה,
בחרוסת ה"ו)המצה לעיל שאכילת (ראה כיון הזה, בזמן אך

הפסח באכילת תלויה הי"ב)המרור פ"ז מדברי (לעיל וחיובה
ענין  בטל התורה מן הגלות שבזמן הראב"ד סובר סופרים,
באכילת  לעבדות' 'זכר תיקנו חכמים ורק לעבדות', ה'זכר
לעבדות'. 'זכר בחרוסת לטבלו גם תיקנו זה ומטעם המרור,
שבו  לעבדות' ה'זכר אם גם הרי מצה, אכילת כן שאין מה
וכיון  לחירות', 'זכר משום התורה מן חיובו עדיין התבטל,
כל  אין לעבדות', 'זכר משום חכמים לתקנת הוצרך שלא

בחרוסת. בטיבול ענין
בזמן  מדאורייתא חיוב שישנו שאף סבור הרמב"ם ואילו
'זכר  משום תקנה להוסיף חכמים יכולים מצה, באכילת הזה

ואוכל". בחזרת מצה "מטבל ולכן לעבדות',
(gprt zptv)

ה'תשע"ו  שבט ד' חמישי יום ארגזים  בשברי סיכוך

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÎÂÒ ˙ÂÎÏ‰dëkñ íà ïëå§¥¦¦§¨
¯ äàîè ïéìa÷î eéäå ìéàBä ;äìeñt ,ïäéúBéìáe íéìë-éøáLa§¦§¥¥¦§¨¥¤§¨¦§¨§©§¦ª§¨

.eøäè àì ïéãòL íéøáLa Ckñé ànL¤¨§©¥¦§¨¦¤£©¦Ÿ¨£
לסכך  אפשר האם – קטנים לנסרים שנשברו עץ ארגזי

בהם?
שהם  משום לסכך פסולים עץ שכלי מבואר זו בהלכה

טומאה כמבואר מקבלים טומאה, מקבל שאינו מדבר רק הוא כשר (וסכך

א) הלכה שאינן לעיל קטנות לחתיכות נשבר הכלי כאשר אך ,
וכשרות  טומאה מקבלות אינן שוב לשימוש ראויות
'שמא  בהן, לסכך אסרו חכמים אך מדאורייתא, לסיכוך

יסכך יסכך  אם כלומר, טהרו'. לא שעדין בשברים

בשברים  גם לסכך שמותר לחשוב יטעה אלו בשברים
טומאה. המקבלים גדולים

בכלים  רק הוא הפסול כי שחידשו יש זה ולפי
בהם  לסכך כדי בכוונה שברם אם אך מאליהם, שנשברו
בשברים  לסכך יבוא אחרת שפעם לחשוש ואין כשרים
לחתיכות  שברם עצמו הוא שהרי טומאה, המקבלים
טומאה  המקבל שכלי ההלכה את שיודע משום קטנות

לסכך לסוכה פסול נחמיה דברי הגהות וראה כג, סי' קמא שלמה (מנחת

ב) .יג,
בקי  שאינו אחר אדם שמא לחשוש יש עדיין ולכאורה,
שמותר  לחשוב ויטעה אלו בשברים שסיככו יראה בהלכה
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המקבלים  בשברים לסכך ויבוא הכלים שברי בכל לסכך
טומאה!

לחתיכות  הכלים את ישבור - פתרון יש זה לחשש גם אך
לא  אחד אף וכך מכלים, שבאו כלל בהן ניכר שלא קטנות

טומאה המקבלים בכלים לסכך שמותר לחשוב (מנחת יטעה

שם) .שלמה
החשש  שאין הרמב"ם בכוונת שפירשו יש אמנם

המקבלים  בשברים לסכך יבואו אחרת פעם שמא
השבירה  שיעור את יידע שלא הוא החשש אלא טומאה,
בעצמו  שובר כאשר וגם טומאה, יקבל שלא כדי הנדרש
לסכך  אין זה ולפי הנדרש, כשיעור ישבור שלא יתכן

סיכוך לצורך בכוונה שברם אם גם כלים (ראה בשברי

סי' הלכות בירורי קונטרס יצחק שערי סק"כ. תרכט סי' או"ח יעקב ביכורי

.ו)

ה'תשע"ו  שבט ה' שישי יום בזריזות? או בהידור מצוה קיום

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰úìéèðì øLk íBiä ìëå§¨©¨¥¦§¦©
.áìeì¨

ערוך' ס"א)ב 'שלחן תרנב סי' נטל (א"ח לא "אם הוסיף:
מקדימים  זריזים מקום ומכל כך. אחר יטלנו שחרית,

ונוטלים בבוקר".למצוות אותו
יעקב' 'שבות לד)ובספר סי' ארבעה (ח"א לו שיש במי דן

מהודרים  לידיו יגיעו יותר ומאוחר בבוקר כשרים מינים
עדיף  או בהידור לקיימה כדי המצוה את יאחר האם יותר,

למצוות'? מקדימים 'זריזים משום מיד לקיימה
לידיו  יגיעו כך שאחר וודאי שכאשר היא ומסקנתו
להזדרז  שמצוה אף כי ימתין, יותר, מהודרים מינים ארבעת

יותר. משובח באופן לקיימה עדיף -
הגמרא מדברי ראיה ב)ומביא ו, ששת (יומא רב שלדעת

את diegc'טומאה דוחה ציבור שקרבן ומה בציבור',
אלא  גמור היתר זה אין להקריבו יכול טמא וכהן הטומאה
כל  ואם בטהרה, הקרבן את לעשות להשתדל יש לכתחילה
טמאים, הם יום, לאותו נקבעה שעבודתו אב' ב'בית הכהנים

ולכאורה, אחר. אב' מ'בית כהנים ולהביא להשתדל יש
מצות  את משהים אחר אב' מ'בית כהנים אחר בחיפוש
המצוה  שקיום מכאן אלא באיחור, נעשית והיא ההקרבה

טהור)בהידור  כהן ידי בזריזות.(על עשייתה על עדיף
אמרו יבום לענין ב)והנה, לט, מצוה (יבמות שלכתחילה

אין  הים במדינת נמצא הוא אם אך ייבם, באחים שהגדול
"עליך  כאן הנמצא הצעיר לאח אומרים אלא לו ממתינים
כדי  המצוה את משהים אין כי ייבם", או חלוץ או המצוה,
נטילת  לענין ולמה יותר. מובחר באופן כך אחר לקיימה
כך  אחר לקיימה כדי המצוה את להשהות אומרים לולב

בהידור?
לחלק: ויש

הים  במדינת הנמצא שבאחים לגדול להמתין אין בייבום
דוחים wtqכי אין ומספק אחיו, אשת את לייבם יבוא אם

כאשר לולב, בנטילת אבל המצוה, קיום שיגיעו xexaאת
את  ולקיים להמתין יש יותר, מהודרים מינים ארבעה לידיו

המובחר. באופן המצוה

ה'תשע"ו  שבט ו' קודש שבת מצוה? על לשלם צריך כמה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰ñðøtúnä éðò elôà£¦¨¦©¦§©§¥
,Bôúk ìòL úeñk øëBî Bà íéøçàî ìàBLå ,áiç ä÷ãvä ïî¦©§¨¨©¨§¥¥£¥¦¥§¤©§¥
àì ìcäå äaøé àì øéLòä :øîàpL ;óñk ì÷Mä úéöçî ïúBðå§¥©£¦©¤¤¤¤¤¤¡©¤¨¦Ÿ©§¤§©©Ÿ

.èéòîé©§¦
להבין: ויש

יותר  להוציא צריך אדם אין שבתורה עשה מצות בכל
למצות  כן אם ולמה המצוה, קיום לצורך מרכושו מחמישית
את  למכור ואפילו רכושו כל את לתת צריך השקל מחיצת

כסותו?
לקיום רק כי שביארו dyrויש zevn לשלם צריך אין

על לעבור לא כדי אך מחומש, חייב dyrzÎ`lיותר
השקל  מחצית במצות והרי רכושו, כל את אפילו להוציא

ירבה לא 'העשיר hirniנאמר `l lcde,'השקל ממחצית
ולכן  לאו, על עובר השקל מחיצת מנתינת הממעיט כן ואם

רכושו כל את כך על להוציא פקודי)צריך ס"פ חמדה .(כלי

שביארו רז)ויש סי' א, קדם מחצית (הררי מצות שונה כי ,
נפשותיכם', על 'לכפר שבאה כיון המצוות משאר השקל
אלא  יוציא כמה הגבלה אין האדם לנפש הנוגע דבר ועל

נפשו'. בעד יתן לאיש אשר 'כל
הזקן אדמו"ר כתב זה ספ"ג)וכעין התשובה שלמרות (אגרת

לתת  הרוצה לצדקה, ממונו מחמישית יותר לתת האיסור
שהרי  מחומש, יותר גם לתת יכול נפשו לכפרת תשובה
יותר  אף מוציא היה צרכיו ושאר הגוף רפואת לצורך

הגוף. מרפואת פחותה הנפש רפואת תהא ולא מחומש,
יואב' ז)וה'חלקת סי' אונס צריך (דיני האדם שבעצם חידש

ומה  רכושו, כל זהו אם אף שוויה כפי מצוה עבור לתת
להוציא  נדרש כאשר היינו מחומש' יותר יבזבז 'אל שאמרו

המצוה dieeynעבור xzei המצוה עיקר שזהו בענייננו ולכן .
מכך  נפטר ואינו המצוה שווי זהו הרי השקל מחצית לתת

רכושו. כל זהו אם אף
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ולכאורה, אחר. אב' מ'בית כהנים ולהביא להשתדל יש
מצות  את משהים אחר אב' מ'בית כהנים אחר בחיפוש
המצוה  שקיום מכאן אלא באיחור, נעשית והיא ההקרבה

טהור)בהידור  כהן ידי בזריזות.(על עשייתה על עדיף
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו
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Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:

הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.ád˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.âCÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
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המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על
משנה). מועד 20)(מגיד במסכת במשנה והוא וסותם.

ב'. עמוד י"ב דף דף 21)קטן קטן מועד במסכת משנה
ב'. עמוד אלא 22)י"ב לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם

תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,
ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו

רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין
ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר

משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.ã¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.äÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
המועד.32) סימן 33)לצורך במלאכה מהיר שאינו מי

(הגר"א). אומן כמו 34)שאינו מזו, זו התפירות מרחיק
הכלב. עמוד 35)שיני י"א דף קטן מועד במסכת (משנה

וסותם.36)א'). הגג.37)מחליק שיעשה 38)של
לא  אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת ברגל

(מהריט"ץ). בכלי הטיט 39)יעשנו בו שמחליקים כלי
בגגות.

.åÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈

„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«
¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.æÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.çÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.èÏk49Ô˙B‡ ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ»
Ô‰Èn‡50ÔÈÁBh‰Â ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ¿«¬ƒ

‰Úˆa ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
È¯‰ - ¯È˙B‰Â „ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈¿ƒ¬≈

.¯zÓ ‰Ê∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
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אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה

(פוסקים).

.é„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.àéÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
המועד 57) בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את לעקור

בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים שאז משום
(גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת וממעות
(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך שאפשר מה וכל

א'58) פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה מקור
ב'. רבים 59)הלכה צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל

ועושין  ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי הוא"
שצריכין  והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי כל
סוטה  השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק בי"ד
ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג' (פרק
מהלכות  ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח  מהלכות
ממש  רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט'). הלכה עבדים
טומאה  למעט רבים לצורך היא אף המצורע וטהרת
ריטב"א  ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת מישראל,

קטן]. מועד מסכת בתחלת

.áéÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.âé¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.ãé¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.åèÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.æèÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח ומותר 82)שאינה

אירוסין  שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים להתקשר
וקציעה). (מור שמחת 83)ממש תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר ממנו "שנאמר 84)החג
מהלכות  י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע מלא

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה אישות

.æéÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.çé?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.èéÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.ë¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
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˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.àëÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.áëÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד מפני 117)(מסכת
אברהם). (מגן קטן 118)הטורח מועד מסכת (ירושלמי

ג'). הלכה ב' מריוח 119)פרק יימנע מהם יקנה לא ואם
האבוד  דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא זה ואף

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד שאינו (משנה 120)כיון
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.âëÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.ãëÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.äëÔÈ¯ÎBN132d˙BNÚÏ „ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈«¬»
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï133„cÓÈ ‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , ¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…

ÏawL È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ∆ƒ≈
˙Ïa˜134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135BÈ‡ - ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿≈

BÊ ‰Î‡ÏnL ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ∆¿»»
È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«∆«»¿ƒ
LiL L¯Ù‰‰ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ«¬«≈∆≈«…¿ƒ«∆¿≈∆≈

¯ÈÎN‰ ÔÈa136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137.¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו

.à˙B¯‰2ÌÈn‚‡‰ ÔÓ ÔÈÎLBn‰3˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ¿»«¿ƒƒ»¬«ƒÀ»¿«¿
e˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;„ÚBna ÔÈÁÏM‰ ˙Èa Ô‰Ó4ÔÎÂ . ≈∆≈«¿»ƒ«≈¿∆…»¿¿≈

˙¯·BÚ ÌÈn‰ ˙n‡L ,˙BÎ¯a‰5¯zÓ - Ô‰ÈÈa «¿≈∆««««ƒ∆∆≈≈∆À»
,ÔÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‰ÙËpL ‰Î¯a ÔÎÂ .Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¿≈¿≈»∆»¿»ƒ≈«¿»ƒ
˙Èa ‰pnÓ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ˙ÙËB ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒ∆∆À»¿«¿ƒ∆»≈
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‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.á‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.âÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.ãÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.äÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.åÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,
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מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.æ‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.çÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.èÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א. ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.éÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
 ֿ לחם ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.àéÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים
אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.áé‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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.âé¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. ֿ 82)שעל כתנא ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.ãéÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.åèÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
הצפרנים 97)('תוספות'). כי המועד, לצורך והוא

מעשה  לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת מעכבות
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה צרכי 98)הדיוט שהוא

אחר 99)רכיבה. לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100)המועד. קטן, בשם 101)מועד אלפסי רבינו

ויוםֿטוב  שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב התוספתא
שבת  מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא שמא אסור
לשחוק  אפילו מותר המועד שבחול אומרים ויש ה"כ).

ועיין  מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא שהרי הסממנים
י:). מו"ק 'תוספות'

.æèÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.æé¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.çéCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
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נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.èéÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ëCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.àëÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
.‰ÏÈl‰ B˙B‡a ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á .ÁÒt‰«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿««¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל

ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת
באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,

ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל
הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.àÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה , איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
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אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.áıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
 ֿ וכסף במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.âBÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות

וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן
גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות
ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.ãıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32tÓ ,ÏÚ ¯·ÚL È ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.äÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר
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.åÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.æBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.ç¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆

Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«
ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,
קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא

(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל
ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י
משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים

בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.èe¯Ò‡Â54,˙ÈML ‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»ƒƒ
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k55˙ÈML ‰ÚL ˙lÁzÓe . ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒƒ

˙ÈML ‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»ƒƒ
- ‰ÏÚÓÏe ˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿«¿»
,ıÓÁ da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»»≈

‰¯Êb56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57˙ÈLÈÓÁ ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , ¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈¬ƒƒ
˙ÈMLÏ58.˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»¬ƒƒ

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»¿«≈»∆
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ61ÔÈÙ¯BN ‡ÏÂ62„Ú ≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…¿ƒ«

Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL63. ∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה  שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם
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.é¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆

היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

ה'תשע"ו  שבט א' ב' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.à˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.á‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב רומי 9)והשבתה בדפוס
ושאינו  מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא: (ר"מ)
אין  זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו ידוע
הידוע  לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל הביטול
ומקור  העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל אינו לו
ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי זה לדין

אלא  חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים לו "אמרו
להקל  וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל שריפה):
והתורה  ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא דין, אינו
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו אמרה:

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא
ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.âÈ¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
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א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור
אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי

תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.ãÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆

Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.ä¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

זה 38) ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא עליו פסחים 39)יעליל במסכת (משנה

א'). עמוד ב' דף

.å¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈

epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈
ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈

ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ
.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»

˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈
.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.æÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.çÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
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˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף

.è‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.éÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.àéÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.áéÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו
אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ

אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת
ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.âéÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.ãé˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.åè˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈
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שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין

מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.æè‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.æé¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.çé¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104BÏ ¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
˜c·Ï ¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰105; ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒƒ¿…

¯ÎBN‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»««≈
˜c·Ï106‡ˆÓÂ ˜e„· ‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆»¿ƒ¿»

ÁwÓ BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L∆≈»««≈ƒ¿…¿≈ƒ«
˙eÚË107È¯‰L ,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , »«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»∆¬≈

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ108. ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו

משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים
בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון

(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם
ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת
בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח

משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי
בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח

אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.èéN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.à˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
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שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי
כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש

ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.áıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.âÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.ãdÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.äÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»

˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«
¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«

‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«
Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈

‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, ֿ 28)בשעה בחול היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.åÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
 ֿ (כסף הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.æ¯ÓBbLÎe36B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïk Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈»

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ37¯Ó‡ÈÂ ,38Ïk" : »≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«»
È¯‰Â ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈«¬≈

¯ÙÚk ‡e‰39Ï·‡ ."40˙ÈML ‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ ∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe41B˙eL¯· BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï42, ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈ƒ¿

.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
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כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים

ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.ç˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
 ֿ (כסף ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
 ֿ (מגיד לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.èÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",

כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח
מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון

היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ
לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה  פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.éÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.àé„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
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א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.à·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
 ֿ (לחם לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.áBÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.âÌ"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.ãÒp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם  "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.äÏ‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
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('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.
שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן

חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים
באתי לא אם לו אחר ‰Ì„Â˜ÁÒÙואמר לך, מכור הוא הרי

לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.åÏ‡¯NÈ31ÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂı ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.æ¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.ç˙·¯Úz41ıÓÁ42'‰‡¯È Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«≈»∆
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e43Á˙eÎÂ ,44¯ÎLÂ ,ÈÏ·a‰ «ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ¿≈»

el‡· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈»≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ45ıÓÁ ˙·¯Úz Ba LiL ¯·c ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆»≈

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â46.ÁÒta BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו
ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר

(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"
הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר

קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי
ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.è˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.é¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54˜"‡È¯z‰Â55 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«∆¬≈

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ56. ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.àé˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.áé¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו

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



קה dvne ung zekld - mipnf xtq - hay 'a 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ

לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

ה'תשע"ו  שבט ב' ג' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.àÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל "ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.á˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם

(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין
וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן

כ'). הלכה להלן

.âÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.ã¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.äÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן
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ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה

כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.åÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.æÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.ç:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.èÌeMÓ30¯ÓBÏk ,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««¿«
- ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ -ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
ÏÎB‡L Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»∆≈

¯ˆ˜pL ¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ31, ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««∆ƒ¿«
Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú32¯‰pa ÚaËpL «∆…ƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿««»»

¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡∆»«»»«ƒ¿≈∆»¿»¿»»
BÓi˜Ï33BÚÈ„BÓe Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ;34È„k , ¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿¿»¿ƒ…∆«∆«
ËÚÓ ¯ÎBÓ -35Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ≈¿«¿»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆…∆

.Ï‡¯NÈÏ ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.éÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.àé‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

שכתוב 39) וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
חמץ  איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא "בפסח"
במספר  תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים ויש קאמר,
בעיסה  אפילו מותר עובדים הרבה יש שאם העובדים,

מהלכות 40)גדולה. ו' ובפרק י"ב הלכה להלן (ראה
ט"ו). הלכה עמוד 41)ביכורים מ"ב דף פסחים (מסכת

בשמש, =) בחמה לא תלוש לא אשה רבא: "דרש א'):
במ"מ  ברא"ש הנוסחא (כן בחמין ולא י"ב) הלכה להלן

חמה". בחמי ולא מהשמש.42)ובר"ח) שנתחממו מים
בזמן 43) אותם ששאבו מים והם שם). פסחים (מסכת

השמש  ניסן שבימי לפי בבית. בלילה אותן והלינו השקיעה
המים  את מחממת והיא הרקיע של בשיפולו מהלכת
בכדי  ולהלינם הארץ מן לשאבם צריך לפיכך שבקרקע
יהיו  שלא הוא שהעיקר מפרשים ויש שם). (רש"י שיצטננו
השמש  מהלכת שבלילה מפני הקרקע בתוך בלילה המים
(ראבי"ה). שבתוכה המים את ומחממת לקרקע מתחת

ופירש"י:44) אסור" – ולשה "עברה שם): פסחים (מסכת
מים  על גם מוסב זה רבינו ולדעת בחמין" ולשה "עברה

לנו. שלא

.áé‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈

˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
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¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»
˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»

,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
אומרים 52) ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה שאם
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.âéÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.ãé˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.åèÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»
Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.æèÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.æéÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.çéÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.èé‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
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משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום
במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת

מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו

להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.ë¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.àëÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.áëÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»

ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ
ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈

ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.âëÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.ãëÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם מכלי 104)ששפכו
בהערה  לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו ראשון,

בהלכה 105)100. למעלה שנזכר (כמו צוננים במים
כ"ג).

.äëÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈
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‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆

ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.åëÏB„‚ ÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ»
‰ÙN BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ»»
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.àŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈¬ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚ2 »»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e3ÁÒt‰ Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ .4‡l‡ , ¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿««∆«∆»
‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ5Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»««¿»¬»

ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ :˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡Laƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿»»≈
.˙B¯Ù B‡ ˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ«»»»≈…∆…«¿»≈
ÏÎ‡MÓe .‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»ƒ∆»«

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.á‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין
קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
 ֿ בכסף שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.â‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.ãÌ„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.ä‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ
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מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ "ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.åÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.æÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה
לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו

בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'
זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.çÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, ֿ 44)פסחים אףֿעל
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.è‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.éÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÔË˜52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53˙BˆÓa »»∆»∆¡…«¿«¿ƒ¿ƒ¿

ÏBÎÈ BÈ‡L Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈∆≈»
;B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.àéÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
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קיי dvne ung zekld - mipnf xtq - hay 'a 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.áéÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול ֿ 59)הותר (מגיד קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.à¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.á:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.âe‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
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Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»
˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆

˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆
‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈

Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈
‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.ãCÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.äÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' שינה 22)לפסח
(פ"ח  להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה, מסדר

שם). עיין "והגדת".23)ה"ד, הכתוב: שם על

.å¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆

„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.æCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.çÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



קיג dvne ung zekld - mipnf xtq - hay 'b 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.è‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.éÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). עד 46)כת"י ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" למעינו "יהללוך"47)חלמיש היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פ"ח משנה,48)(להלן
ב. קיז, את 49)פסחים יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

משתכר  אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן אבל ההלל,
'ירושלמי'). בשם מיימוניות' ('הגהות

.àé‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

(50 ֿ ואףֿעל קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.áé,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.âéÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55ÔÈLÏÚ‰Â ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆¿»√»ƒ
˙LÓÁÓ „Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»≈¬≈∆
B‡ Ô‰Ó „Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»≈∆

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57ÔÈ‡ˆBÈÂ . ≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ¿¿ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa58Ô˜ÏL Ì‡Â .59ÔL·Î B‡60 «∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»¿»»

Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תשע"ו  שבט ג' ד' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.àCk ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
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‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈
ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈

‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.á˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו

נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים
לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות

שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת
בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן

אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם  רב בסדר הוא כן
הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.â,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.ã‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
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ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן
המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.ä¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈
C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ

.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.åÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.æCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆

˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.çC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.è‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.éÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
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ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ
.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.àéÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.áéÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.âéÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.ãé¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא

את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈

L‰ .ÁÒÙÈÂ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z ¿ƒ¿«»«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»
Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰ ‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈»«»»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈

:È¯Á»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
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קיז dcbdd gqep - mipnf xtq - hay 'b 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
‰„‚‰‰ ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰

.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…
ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ

ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»
ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«

."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»
הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י

ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«

˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»
‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות

חיי". בדמייך

ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
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dcbddקיח gqep - mipnf xtq - hay 'b 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îa ‡e‰ƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ
Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰ ‰ÏÈla««¿»«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»
È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a „ÚÂ¿«¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ

"ÈÈ7. ¿»
ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות

אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««
הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות

כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'
עוונותינו". כל על לכפר

ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ
.‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡≈«∆«…»»¿≈»∆««»

.ÌÈ¯B¯Óe¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓ ÌÏ‡‚e¿»»ƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆
eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ƒƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿
eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»

."Ì‰Ï»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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קיט alele dkeqe xtey zekld - mipnf xtq - hay 'b 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.àÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, ֿ ÚÂ˜˙Ïבתקיעת כסף (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.á,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.âÌ"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,
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הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.ã˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר
ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה זהו

פ"ד 35) (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה ואין
ה"ה). יו"ט לאחר 36)מהלש מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי

אסור  מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין המצוה, זמן
(אדר"ת).

.äepÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין

.åBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו
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וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין

-בהם. צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא
(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון

לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.æ¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ≈
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ58BÏB˜ ‰È‰ .¯Lk - ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú59ÔÈ¯Lk ˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«¿≈ƒ
.¯ÙBMa«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.ç¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.àÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"

כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר את

נקבה.7) של וגם זכר של גם  המין, אברי שני לו שיש זה
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.á·iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.â‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.ãÈ„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
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Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.äÚ˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.å·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.æ˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
 ֿ (מגיד בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

ֿ 25)משנה). (מגיד אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.çÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.èLiL ÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»∆≈
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32Œı¯‡a ≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»¿∆∆

,˙aLa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿«»
¯‡L Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»¿»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
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קכג alele dkeqe xtey zekld - mipnf xtq - hay 'c 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ
.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.é˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

הספק 35) מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
וברור  וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג אלא
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון שהיום
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

ה'תשע"ו  שבט ד' ה' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.à?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.ád· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.â¯Á‡ BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»««
‡ˆÓ .ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒƒ¿»
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.ã‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.ä‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.å‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
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בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה
ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני

התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא
אחת. בבת והתרועות

.æ.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

ומסיים 13) אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
אברהם". "מחיה 14)"מגן עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15)המתים". "אתה רביעית 16)ברכת ברכה
ומסיים  שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים בה שאומר

ואומ  היום קדושת בה וכולל הארץ" כל על "מקדש "מלך ר
הזכרון". ויום ומסיימת 17)ישראל זוכר" ב"אתה מתחלת

הברית". ומסיימת 18)ב"זוכר נגלית" ב"אתה מתחלת
שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה תרועה". ב"שומע

"רצה".19) "מודים".20)ברכת "שים 21)ברכת ברכת
שלום".

.ç‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
 ֿ בראש שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.èÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«

ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.é‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.àé¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל שכיוון
שגם 30) סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל התוקע.

לדבר. אסורים לפני 31)השומעים שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם הן התקיעות

.áéÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
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קכה dkeq zekld - mipnf xtq - hay 'c 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆
.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.âé˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.àÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.á‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה,
כזה:14)הי"ט.

.âLlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.ã˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
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המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם
רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.ä˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.å‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31‰ÈÙq‰ L‡¯a B‡32 »∆À»¿…»¬»»¿…«¿ƒ»
‰¯Lk -33ÔÏÈ‡‰ L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ ,34B‡ ¿≈»¿ƒ»¿¿…»ƒ»

‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ35;·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , ««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»¿
Èab ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»««≈

‰Ó‰·36Ì„‡ È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈»»
,˙BÏÈ‡‰ eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ»
dÏ ÔÈÏBÚ ,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»ƒ»

·BËŒÌBÈa37. ¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.æ‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל

שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים
אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון

של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם
ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.ç‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.è‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.éÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.àéÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
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נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.áé‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.âéd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.ãé‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68ÈtŒÏÚ »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ«¿≈
dlÎ69,‰kq‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…««À»

‰¯Lk70ÔÓ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . ¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒƒ
„v‰71,˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿««

‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt72‰aËˆÈ‡ ‰a . ¿»»¿«¿««¿≈»»»ƒ¿«»
˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡aÚa¯‡ Ï ¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«

,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡«¿»«¿»»≈«¿««
‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈

‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

ועד 70)כזה: האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים גובה אין הסכך
פסל  כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא כשרה זה, במקום

שם). סוכה (רש"י ה"ג למעלה הסוכה מן בצד 71)היוצא
כזה: האמצעי, הדופן עד והגיעה אחד קיר

את 72) אנו רואים אמות ארבע שעד ההלכה, היא שכן
מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם מהקיר חלק הוא כאילו הסכך
ומקור  הי"ד. פ"ה להלן ראה עקומה", "דופן היא: וזו

ד. בסוכה בזה,73)הדברים והשמיענו שם. סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן עשרה 74)שאומרים גבוה

ד:). (סוכה טפחים.75)טפחים שבעה על טפחים שבעה
כמו  כשר - הכי לאו הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה

(מגידֿמשנה). גבוה שאףֿעלֿפ 76)באיצטבה שבעמוד י
הי"א), למעלה (ראה מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה,
אין  העמוד גבי על שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם
הסוכה  אין אףֿעלֿפיֿכן – אמה מעשרים גבוהה הסוכה
לעין  הניכרות ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה,

רבא). לדעת שם, (סוכה

.åè‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.æèÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
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בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.àCÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.áÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה

אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.âÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
 ֿ (כסף ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.ãıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.äÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל
שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,

שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון
זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.å- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.æÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.ç‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰¯Lk54. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א  טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.èÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.éÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.àé·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
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ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.áéÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.âéBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a87 ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
,ÏeÒt‰ ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈««»

‰ÏeÒt88„ˆa ‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . ¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆¿«
‰Ê89ÌB˜Óa ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿»

‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡90. ∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.ãé‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«

Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.åè‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.æèÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.æé‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.çéd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין
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טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

רחוק 105)מרוחקים.104) שהנוי שכל ב. י, סוכה
כסכך  והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה מהסכך

פסול. סכך הוא והרי עצמו, בפני

.èé˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום רב 108)כשיעור "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו פפא,
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.àëepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.áë,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.âë‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿
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מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.ãë‰ÏÈk ÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈ƒ»
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L133¯zÓ , ∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈À»

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.äë‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון
שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו על

הי"ד).135) גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת והיא
והרי  נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון הסוכה וכן

כרבנן). לא. (סוכה כשאולה גזילה,136)היא דין כאן ויש
חובתו  ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין, גזל שהרי

בסוכה 137)(כסףֿמשנה). ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
א. לא, לשוב 138)דף הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו שלא בתשובה
בראש  או בספינה העשויה סוכה גזל אם ואמנם ה"ה). גזילה
שהרי  בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר חייב העגלה,

(כסףֿמשנה). גזולה אינה 139)היא שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי נגזלת,

ה'תשע"ו  שבט ה' ו' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור

.à‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.á‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‰ÏBÁ ‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…∆
LÁ elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ»

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa5‡ÏÂ ‡e‰ ; ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.âÈa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.ã‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.äÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
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קלג dkeq zekld - mipnf xtq - hay 'd 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.åÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.æ‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.çB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.èÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.éÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.àé¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.áéC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו ברכת

בידו.31) מלא כוס שאז 32)שמחזיק שיושב, לפני
המצוה. לישב 33)התחלת צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת יפסיק ולא מיד,

.âéÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈
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שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.ãé‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.åè- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.æè,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

חלה 41) שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
עליהם  חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה עליהם

כך. אחר

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם

.à‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.á‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר שם.8)המשנה,
זה 9) על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות והיינו

שם). בדי 10)(רש"י משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן ההדס.
ה"ה  פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו) סי' (באו"ח
שיעור  כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת לד . והערה
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה (וראה רובו" או ההדס

כסדר,11) עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא ב. לב, סוכה
שוטתא  מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה. משובשים אלא
בלא  ביושר עומד כשר שהדס הדס), של (=שוט דאסא
שם  ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה וזה התפשטות,

שם). ('מאירי' שוטה קוראו הענפים ריבוי

.â‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,
השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך

בכסףֿמשנה). (וראה
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.ãBlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.ä‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.å‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
 ֿ (כסף לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.æ?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.ç˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»
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ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.èdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.é,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»

‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.àéÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62B‡ , »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
¯·c È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈»»

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡63C¯„Â „B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . «≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»¿∆∆
Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ƒ∆»∆¿»≈≈¬»ƒ»«
‡ˆÈ ‡Ï - dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»…»»

B˙·BÁ È„È64. ¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.áéÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.âé,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.ãé?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.åèÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.æèÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.æé‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

נוטלים 75) הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
ואףֿעלֿפיֿכן  נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו הלולב
קיים  המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה לא

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר נראה

.çéÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.èé;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»

È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.ë‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים
ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.àë˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.áë˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה
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.âëÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.ãëÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.äë˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים ֿ 100)לנטילת וביום המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

ֿ 101)הט"ז. (כסף טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.åëBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.æë‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ

ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿
ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה ֿ 106)ראה שאףֿעל

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.à‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה 
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח). הערה

.á‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿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



קלט alel zekld - mipnf xtq - hay 'd 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.âÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(30 ֿ (מגיד למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.ã,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆

B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…
·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א. לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.äBL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ådL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
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בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.æLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
 ֿ אלא פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.çÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.èÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.éB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.àéÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»

¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»
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קמי milwy zekld - mipnf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.áéÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.âé‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב

יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.ãéd˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ»
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰ ‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈««À¬»»
.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ï ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒƒ¿¿ƒ¿…«

.åè˙·‰‡·e ‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»¿«¬«
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰92ÚBn‰ ÏÎÂ . »≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ¿»«≈«

:¯Ó‡pL ,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ«¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆∆∆¡«
·eË·e ‰ÁÓOa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz'««¬∆…»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï93BÓˆÚÏ „B·k ˜ÏBÁÂ BzÚc ≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈»¿«¿
ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ - el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óeƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈≈¿∆¿«
.'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙z Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ¿……¿»««ƒ¿««ƒ¿≈∆∆
‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óa BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ«¿≈≈ƒ¿≈
CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó „·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰«»«¿À»»≈≈«¬»¿≈»ƒ∆∆
ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓ „BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»«¿«…ƒƒ…¿»ƒƒ»»
,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡ ,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa¿≈»¿≈«¿À»¿«»∆»ƒ¿…«ƒ¿≈

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL94.'B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe ÊfÙÓ „Âc ∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

ה'תשע"ו  שבט ו' קודש שבת יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁש 1ֹוןּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.àÏ‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות
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milwyקמב zekld - mipnf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.á‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆
ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ·e¿ƒ≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»
.‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza ÌB˜Ó»«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰ ¯·Îe3Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ¿»ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ÚaËn‰««¿≈««ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»
‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ?ÚÏq‰ Ï˜LÓƒ¿««∆«¿≈¿«¿«¿ƒ¿»

.˙ÈBÈa≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.â.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.ãÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.äÏL ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«∆
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.åÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.æÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"

כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא
שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא

שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:
להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.ç˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.èÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.éÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
zÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - Ô ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.àÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»
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קמג milwy zekld - mipnf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.áLc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד

קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.â·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.ãÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.äÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
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milwyקמד zekld - mipnf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆
·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»

,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.åLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.æÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««

‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: במשנה,
ארץ 41) לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל ונמצא

ומדי  בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם ישראל,
שהרי  ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות והמדינות
('פירוש  מישראל קצת על הוא תורם וקופה קופה בכל

מד. הערה להלן וראה שם). המשניות'

.çel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
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לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.èÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.éÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.àÏk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.áÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל  שנינו: שם  [במשנה
במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.âÔ˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.ãÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»
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שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

.ä,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.å˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.æ?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים

שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.çep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
 ֿ (בבא בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.è¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿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



קמז milwy zekld - mipnf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈
‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿

ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ
‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

(39 ֿ בבא שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.éÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.àéÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.áéLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.âéÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.ãé˙BÚÓ70ÏL ‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»∆
‰·„71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.åèÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈
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‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן
חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה

לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין
מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz hay 'eÎzah h"k -

ה'תשע"ו  טבת כ"ט ראשון יום

-mirxfxtq
xVrn zFkld¦§©£¥

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי המעשרות בעונת פירותיו

.à¯ÓBb‰ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙B¯t2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3- Ô¯ÎÓÏ Ô¯ÓBb‰ Ï·‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt4Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ5¯OÚ :¯Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡e·z ¯ÓBb‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - zÏÎ‡Â 'B‚Â ¯OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח, הלכה לעשר,3)פ"ג חייב ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע"א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב למלאכה, גמר
של 5) חנויות חרבו מה "מפני פח. מציעא בבבא ברייתא

שהעמידו  מפני ירושלים, קודם שנים שלש הינו, בית
חכמים, מדברי שאסור מה (כלומר, תורה דברי על דבריהם
תעשר  עשר אומרין שהיו רש"י). - התורה מן היתר לו מצאו
שמן  הרי לוקח". ולא - זרעך תבואת מוכר, ולא - ואכלת
חייבים  ומדבריהם הלוקח, וגם המוכר גם פטורים התורה

שניהם.

.á˙‡e·z :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eËt - Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰È¯·cÓ ·iÁÂ ,EÚ¯Ê«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï·‡ ;¯ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ e¯Ó‚pL ¯Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯OÚÏ ·iÁ - Á˜BÏ „Èa e¯Ó‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת  דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי טבלים שהלוקח יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב - הוא ומרחן הגוי
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי הלוקח, שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח סובר, (והראב"ד שם).
ופאה  שכחה "לקט מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו

קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט שהם ויודעים קול
אףֿעלֿפי  - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסףֿמשנה (ודברי העני שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח
בבבא  רש"י כתב וכן מחייב. אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט). הלכה תרומות מהלכות בפ"ב רבינו בדברי

.â˙B¯t7¯Òa‰ ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L8 ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿«…∆
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ9eOÚÈÂ eÏc‚iL „Ú ¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿¿≈»

‰È‰iL „Ú - ıÚ‰ È¯tÓ ı¯‡‰ Ú¯fÓ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ¿∆
È¯t10Ïk ˙‡ :¯Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈»

‰‡e·z ‰OÚzL „Ú - EÚ¯Ê ˙‡e·z11˙BÚ ‡È‰ BÊÂ . ¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ«
˙B¯OÚn‰12‰BÚÏ ˙B¯t‰Â ‰‡e·z‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . «««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈¿»

‰ˆ¯ÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - BÊ13C¯c ÏÎ·e À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»∆∆
‰ˆ¯iL14. ∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ"א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני  והיינו ח). משנה פ"ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ, שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ"ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ"ה למעלה

ב. הלכה שני מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף
ט. הלכה פ"א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב כן

ג. הלכה פ"א מעשרות בירושלמי ועיין שם. המשנה
שני 11) הביא רבינו [והנה ב. הלכה סוף שם ירושלמי

שיהיה  עד העץ, "מפרי לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב (ולכן לאכילה ראוי שיהא שצריך ומכאן פרי",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני  ופסוק לאכילה"), ראוי שיהא עד - "הירק לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי
ומכאן  ומצמיח". נזרע שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח.
ה). הלכה (להלן להצמיח ראוי זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני שליש, משתביא תבואה וכן
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נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י כתב וכן שם. בירושלמי
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאףֿעלֿפי סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אףֿעלֿפי שליש, הביאה שלא תבואה
ופ"ו  ג, משנה פ"א (חלה בחלה חייבת שהרי לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ"ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי  ב: משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב בין כלומר,
דוקא  היא עראי שאכילת יט, הלכה פ"ג להלן ראה מעט,
ידו, לתוך וכונס מקלף אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע אכילת זו הרי
קבע). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ"ג

.ãÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ˙B¯t≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡¯ Ï·‡ ,„·Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק, ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע.16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אףֿעלֿפי אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב אוכל, להוסיף

.ä‡È‰ BÊ È‡18?˙B¯OÚn‰ ˙BÚ19˙B¯t‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
È¯t‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈ¯Ê‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡¯ e‰iL „Ú ÌÈk¯ eOÚiMÓ - ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈ·Ú‰22ÌÈwc‰ ÌÈ·Ú‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bi¯a„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL Ôˆ¯Á‰ ‰‡¯iMÓ -24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ - ÌÈBn¯‰Á¯t‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ - ÌÈ¯Óz‰ .27.¯B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰28- ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ L¯t˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ L¯t˙zMÓ - ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈ¯n‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eËt -31˜ ÈÏÚa Ïk ¯‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBa¯Ëˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ - »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35- ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡¯ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ

Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,e¯ÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ
eÏbÚ˙iMÓ - ÌÈ‚B¯˙‡‰Â38ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»
eÓÈc‡iMÓ - ÌÈc‡‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ

˙B¯BÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈
¯ÈÁL‰Ï Ôk¯cL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ - »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ

eOÚiMÓ - ÔÈ„¯ÊÚ‰Â ÌÈLÈ¯t‰Â ÔÈÏÓËÒe¯w‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬
Ï‰Ï Ôk¯cL Ïk ÔÎÂ .˙B·Ï ˙BÁ¯˜ ˙BÁ¯˜- ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ

˙BÁ¯˜ eÁ¯˜iMÓ42LÈÏL ‡È·zMÓ - ‰‡e·z‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ - ÔzÏz‰44Ú¯Ê Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡¯ dÚ¯Ê45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜¯i·e«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈ·iÁ - Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e¯‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡L ˜¯i‰ ¯‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk - È„ÈÁÈ ¯Èb¯‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙B¯OÚÓÏ ¯eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe¯‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn¯ ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„È¯t52¯eaÁ dlk - ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב.18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי פרי כל להצמיח, יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי פרי בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
לומר, צריך י) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי
ולהצמיח", להזריע הפירות "משיגיעו רבינו שכתב שמה
ושל  לאכילה" "ראוי של השיעורים שני כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי שהרי ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח"

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי 21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי ונראה ב. הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי שעות, כ"ד

רוקח).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי
המים  לרוב מבחוץ הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב ויהא זה לשיעור רומי:25)שיגיע בדפוס
ההלכה  בסוף להלן וכן קורקוס. מהר"י הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי הוא רומי 27)כן בדפוס
הגר"י  הגיה וכן קורקוס. מהר"י בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי שם. ירושלמי
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי הפיסקא ולפי ב. הלכה פ"א מעשרות
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פירוש  עם שבירושלמי במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש
קורקוס. ומהר"י ובריבמ"ץ שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין

שם. שביארנו ומה ט, הלכה פ"א למעלה וראה בגדלן, ובין
יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי והם שם. ירושלמי
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי,34)בירושלמי. שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס). (מהר"י בערבי" פסתק הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ"ד שביעית ובירושלמי שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב"ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי אין כן לפני כי ויתכן ליתא.

(כסףֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב. משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי הדס ענבי כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט, מעט מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י. משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ"ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק? "כיצד ב) (הלכה שם בירושלמי
לאו  ואם חייבת, רובה שקע אם מים, של הספל לתוך ונותן
משתצמח  ד"ה יב: ר"ה ותוס' ברש"י וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי 47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע כלומר,

למעלה. ראה בחוץ, שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב מחובר כלומר,
ב.51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסףֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע
כוונתו  שאם הרוח, כל חיבור, "כולה" שכתב ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק

.å¯kÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B¯ …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙B¯OÚn‰55˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

e¯ka57¯‡M‰ ¯kÓÏ ¯zÓe ,˙B¯eka‰ ˙‡ ÏËB - ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯OÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62B·z ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡e·z epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡e·z‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.¯OÚÓa ˙·iÁ Ô·z‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ"ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואףֿעלֿפי

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי גרגר אפילו בו שהגיע

כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח
וראה  מעשר, בלי הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי 62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה
מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי "ללקוט מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.æÔÈÈ È¯ÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65¯˙i‰ ‰fÓ ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ - ‰Úa¯‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

¯Á‡ ÌB˜nÓ67Ì¯Bz‰L ;‰Óe¯z ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa - ‰lÁza68‰Óe¯z· e¯‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ¯˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70¯eËt - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב: בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי. של טפילה פליטה רק יין, שאינו במעשר, חייב

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס וכלֿשכן אחר, ממקום אף

הפטור, על החייב מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
שם). (רע"ב הוא גמור ג.68)שחיוב הלכה שם ירושלמי

כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק כלומר,
שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב טעם זה שאין

וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י בעלמא" דפירי "קיוהא
צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב"ם).

.çLÈc˜n‰72ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙B¯t73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
¯OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL ¯Á‡Â ,Ô‡„Ùe75- ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
¯OÚÓa ÔÈ·iÁ76Ì‰Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח.72) משנה פ"ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף
ואםֿכן  כקרקע, וחשובים לקרקע צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע"ב ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן המעשרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי  היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף הגזבר.

כה. הלכה פ"ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו
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ה'תשע"ו  שבט א' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי. אכילת היא וכיצד עראי,
פירות  המקדיש לעשר. חייב אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.àÔÈ„ÚÂ eLÏ˙Â ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L ˙B¯t≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â d¯ˆwL ‰‡e·z ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - dÁ¯Ó ‡ÏÂ d˙B‡ ‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
¯ÓbzMÓe .ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

.È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

.áÔ¯ÎÓÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÓB‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
È¯‰ - ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˜eMa«¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï ¯zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡ È‡¯Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
.¯OÚÓÏ eÚ·wiL∆ƒ»¿¿«¬≈

.â:˙B¯OÚÓÏ ˙B¯t‰ Ú·B˜ ÌÈ¯·„ ‰MMÓ „Á‡∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
.˙aM‰Â ,‰Óe¯z‰Â ,ÁÏn‰Â ,L‡‰Â ,Áwn‰Â ,¯ˆÁ‰∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»¿««»
.BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»¿«¿

.ãÈt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯t ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««
,˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙ÈaÏ eÒÎ ;˙ÈaÏ eÒÎpL∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
B‡ ,Ô¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»
Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔL·k B‡ ,¯e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï - Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óe¯z¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««
˙ÈaÏ ÔÒÈÎ‰ .˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚiL∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»««ƒ
.È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆¬«
·iÁ - ˙ÈaÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ«»
˙ÈaÏ ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk .Ïk‰ ¯OÚÏ¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
eÚa˜ ˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ - ÛLÙLiL Ì„…̃∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««ƒ¿¿
˙B¯t Ì¯Bz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓÏ Ïk‰«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈≈
ıeÁ .È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆¬«
ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ dÓ¯z Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆∆ƒ»≈¿«¿»

.¯OÚÓÏ ‰Úa˜ -ƒ¿¿»¿«¬≈

.äÈ„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰·e ‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ ‡È·n‰«≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ :ÌÈ¯Óz Ì‰·e ‰¯Óz¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ
ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
Ô‰Ó ˙BOÚÏ ÌÈÏaL ÒÈÎ‰ .¯OÚÓa ·iÁ - ˙Èa‰««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬≈∆
.¯OÚÓÏ eÚa˜ - ˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;eÚa˜ ‡Ï - ‰qÚƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿¿«¬≈
‡Ï - ˙BiË˜a Ï·‡ ;‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»¿ƒ¿ƒ…

˜.¯OÚÓÏ eÚa ƒ¿¿¿«¬≈

.åÈ„k ,ıBna dÒÈÎ‰Ï ‰‡e·z‰ ÏÚ ÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓÀ»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«¿≈
‰¯BÊÂ .¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈¿∆
ÔÓ ÌÏBÚÏ ¯eËÙe B˙È·Ï ÒÈÎ‰L ¯Á‡ ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ
¯Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ È¯‰L ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈«¿ƒƒ¿…

.Ïk‰«…

.æÚ·Bw‰ ÔÎÂ ,BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯t ¯ÓBb‰«≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈«≈«
¯OÚÓÏ ÌÈÚ·BwL ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙B¯t≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ¿«¬≈

.¯OÚÓÏ eÏ·Ë el‡ È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

.çÔÈ‡eMw‰ ?˙B¯t ÏL ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ e‰Ê È‡≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
¯ÈÒÈÂ B„Èa ÛLÙLiMÓ - ÔÈÁÈh·‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ
ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ¯ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL ·e‰v‰«ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ¯ÈcÒiMÓ - ÁÈh·‡·e ;‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ -ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ
˙Á‡ ÛLÙLÓ ‰È‰ .ÁÈh·‡ „ˆa ÁÈh·‡ ‰ˆ˜Óa¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈««
.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Bk¯ˆ Ïk ¯ÓbL ÔÂÈk - ˙Á‡««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»¿«¿»
¯ÈÒ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÔÈÓ¯B˙Â¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ∆…≈ƒ

.Ô‰ÈÏÚÓ ·e‰v‰«ƒ≈¬≈∆

.è- „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ .„‚‡iMÓ - „‚‡p‰ ˜¯i‰«»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‰Ê È¯‰ - ‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡¯Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

.éÔÈˆe‰·e ÌÈÏÚa daL ˙B¯t‰ ‰tÁiMÓ - ‰ÏkÏk«¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ¿ƒ
.ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ - ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈∆«¿ƒ

.Bk¯ˆ Ïk ËwÏiL „Ú - ‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

.àéÔÂÈk - BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ÏB„‚ ÈÏk¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
- Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„·e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï - Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

.áéBzÚ„aL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜¯i‰ „‚‡»««»»∆∆»«»∆««ƒ∆¿«¿
„¯t‰ .ÏaË ‰Ê È¯‰ - ˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï¿»¿¬À¿««¬≈∆ƒ¿»«∆∆
.Bbb L‡¯a ‰Ó¯Ú „ÈÓÚiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈ˜env‰Â¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ¬≈»¿…«
Bk¯cL ˙BtÏw‰Â ÌÈÏÚ‰ ¯ÈÒiMÓ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ∆«¿
„ÈÓÚiL „Ú - ¯ÈÒÓ BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈≈ƒ«∆«¬ƒ

.‰Ó¯Ú¬≈»

.âé‰tÈÓ‰ ‰Ê ?Á¯ÓÓ e‰Ê È‡Â .Á¯ÓiMÓ - ‰‡e·z‰«¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆«¿«∆
C¯„k ,¯·c Ïk ÛBÒa ˙Á¯a ‰‡e·z ÏL È¯k‰ Èt¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»»»¿∆∆
- Á¯ÓÓ BÈ‡ Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈ¯ÓBbLk ÔÈOBÚL∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ≈¿»≈«
ÏËBÂ .¯aÎiMÓ - ˙BiËw‰ .‰Ó¯Ú „ÈÓÚiL „Ú«∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿…¿≈
„Ú - ¯·Bk BÈ‡ [Ì‡] .ÏÎB‡Â ‰¯·k‰ ˙ÁzÓƒ«««¿»»¿≈ƒ≈≈«
ÌÈÚËBw‰ ÔÓ ÏhÏ ¯zÓ - Á¯nL Èt ÏÚ Û‡Â .Á¯ÓiL∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…ƒ«¿ƒ

.ÏÎB‡Â Ô·z‰ CB˙aM ‰nÓe ÔÈ„„v‰ ÔÓeƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆¿≈

.ãéÔÈpˆ¯Á‰Â ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙Bi·Áa epÁÈpiMÓ - ÔÈi‰««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ¿««¿«ƒ
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xyrnקנב zekld - mirxf xtq - hay 'a iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯Ba‰ CB˙a ‡e‰Lk Ï·‡ .˙È·Á‰ Èt ÏÚÓ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿«
ËÏB˜Â .È‡¯Ú ‰˙BL - ˙È·Áa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«¿≈
.‰˙BLÂ ÌB˜Ó ÏkÓe ¯Bpv‰ ÔÓe ‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»¿∆

.åèÏËB - „¯iL Èt ÏÚ Û‡ .‰˜eÚÏ „¯iMÓ - ÔÓM‰«∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«≈
‰¯Ú˜Ï Ô˙BÂ ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ÏÓn‰ ÔÓe Ï˜Ú‰ ÔÓƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ¿≈ƒ¿»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈL·z‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ‰pË¿̃«»¿«¿¿««¿ƒ««ƒ∆

‡Â .ÈL ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁÌÁ ‰È‰ Ì «ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»«
ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï - „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ¯˙BÈa¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»…ƒ≈¿ƒ¿≈

.ÏMa˙Ó ‡e‰L∆ƒ¿«≈

.æè- ˙B¯‚B¯b‰ .ep˜ÈÏÁiMÓ - ‰Ï·c ÏL ÏebÚ‰»ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆«¿»
ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ - ‰¯e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â .Le„iMÓƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿»«
ÏebÚ‰ B‡ ˙È·Áa ˙B¯‚B¯b‰ L„ ‰È‰ .‰¯e‚n‰ Ètƒ«¿»»»»«¿»∆»ƒ»ƒ
‰ÁzÙL B‡ ˙È·Á‰ ‰¯aL] ,‰¯e‚n‰ Èt ÏÚ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ∆ƒ¿¿»

.¯OÚiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - [‰¯e‚n‰«¿»¬≈∆……««∆¿«≈

.æéÈ‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰ˆ˜naL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆¬«
ÌB˜ÓÏ CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÔÓB˜Óaƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ¿»
,ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ È¯‰L ,È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï - ¯Á‡«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»¿«¿»

.Ôk¯ˆ Ïk eL·È ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»»¿»

.çéÔ‰Ó „È¯BÓ - ‚b‰ L‡¯Ï ÔÒk ‡lL „Ú ÔÈ·e¯Á‰∆»ƒ«∆…¿»»¿…««ƒ≈∆
¯˙Bn‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;¯eËÙe ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»

.È‡¯Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

.èéÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»∆¡…
ÔÈkÓ - ÏÎ‡ Ì‡Â ;B˙Óe¯z LÈ¯ÙiL Ì„˜ È‡¯Ú epnÓƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ
ÔB‚k ?È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿≈«ƒ¬ƒ«¬«¿
.˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó - ÏÎB‡Â ÌÈ¯BÚO Ûl˜Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈««««
ÏÏBÓ ‰È‰ .¯OÚÏ ·iÁ - B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â¿ƒ»«¿»«¿»«»¿«≈»»≈
‰t Ì‡Â .ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ ‰tÓ - ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ¿ƒ∆ƒƒ¿«∆ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»
‰t Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯OÚÏ ·iÁ - B˜ÈÁ CB˙Ï¿≈«»¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»
Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ÔÎÂ .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈∆¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈
CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈL·z CB˙Ï ‰¯ÚwÏ«¿»»¿«¿ƒ≈¿≈¬»…¿
¯B·k ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰¯„w‰«¿≈»««ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿
.B„È CB˙Ï ‡Ï Ï·‡ ,B¯Oa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈≈≈ƒ«¿»¬»…¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

.ë˙B¯tÓ È‡¯Ú ÏÎ‡Ï ¯znL ÌLÎe‰¯Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ Ck ,ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»
‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ¯È˜ÙÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«∆ƒ¿∆
eÚa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯Ób Ì‡Â .¯OÚiL Ì„…̃∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ∆…ƒ¿¿
‰iÁÏe ‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ ¯È˜ÙÈ ‡Ï - ¯OÚÓÏ¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒƒ¿≈»¿«»
ÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓe .¯OÚiL „Ú Ú·˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe¿¬ƒ«∆««∆¿«≈À»¿«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a elÙ‡Â Ï·h‰ ÔÓ È‡¯Ú ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ¿««ƒ«¬ƒ

.˙BÏÈ·Á ÌOÚiL „Ú ¯ÈÓÚ ÈÚÈ˜t¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈¬ƒ

.àë˙BˆÈˆ˜ ‰„O „ˆa elÙ‡ ,C¯ca ˙BˆÈˆ˜ ‡ˆBn‰«≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈¿ƒ
Ì‡ ,˙B¯‚B¯‚ ‡ˆÓ .¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»¿»ƒ
Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÏ ·iÁ - Ì„‡‰ ·¯ ˙B¯‚B¯b‰ ·¯ eÒ¯c»¿…«¿»…»»»«»¿«≈∆∆¿»»
;‰Ï·„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»

.¯eÓb‰ ¯·cÓ Ì‰L Úe„iL∆»«∆≈ƒ»»«»

.áë,¯OÚÏ ·iÁ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒ«»¿«≈
ÌB˜Ó ÏÎa - ˙BnÏ‡‰Â .˙B¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿¿»¬À¿»»
d˙B‡ ‰OBÚ - ‰Áe¯Ó ‰‡e·z ‡ˆÓ .¯OÚÓa ˙B·iÁ«»¿«¬≈»»¿»¿»∆»
.LLBÁ BÈ‡Â ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z¿««¿«≈¬≈¿≈≈
‡ˆÓ .˙B¯OÚÓa ˙·iÁ - ‰tÁÓ ‰lkÏk ‡ˆÓ»»«¿«»¿À»«∆∆¿««¿»»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ·¯‰L ÌB˜Óa :‰lkÏk«¿«»¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…
·¯‰L ÌB˜Ó·e ;È‡Óc dw˙Óe ,È‡¯Ú ‰pnÓƒ∆»¬«¿«¿»¿«¿»∆»…
;È‡cÂ dw˙Óe ,È‡¯Ú ‰pnÓ ÏÎB‡ - ÌÈzaÏ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ«»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
- ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ;È‡Óc - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ
BÏ ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÏ LiL ¯·„a Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡cÂ ¯OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ
‰ÚLa ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óe¯z¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»

.ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»

.âëÈ¯‰ - ˙·iÁ‰ ‰Ó¯Ú‰ „ˆa elL ÌÈÏÓp‰ È¯„Á«¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆¬≈
ˆÓp‰¯eÓb ¯·cnL Úe„iL ;˙B¯OÚÓa ·iÁ Ô‰a ‡ «ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«∆ƒ»»»

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈ¯¯B‚ eÈ‰»¿ƒ»««¿»

.ãë·e¯Á‰ ˙Áz ÔÈ·e¯ÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ ‡ˆBn‰«≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««∆»
‡ˆÓ .eÏÙ ‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;¯OÚÓa ÔÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆»¿»»
˙BpzLÓ È¯‰L ;˜ÙÒ Ì‰ È¯‰ - ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈»≈∆¬≈ƒ¿«
B‡ eÏÙ BÊ ‰‡zÓ ‡nL ,¯ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿¿∆»»∆»ƒ¿≈»»¿

.e¯OÚ˙pL ÌÈ‡zÓƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

.äë¯ÓbzL Ì„˜ Ô‡„Ùe ÔÈLeÏz ˙B¯t LÈc˜n‰««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆∆ƒ»≈
„Èa ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡Â .¯OÚÏ ·iÁ - ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«
;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - Ô‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰«∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ«««¿
LÈc˜n‰ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt eÈ‰ Ô˙·BÁ ˙ÚLaL∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ«««¿««¿ƒ

.˙B¯OÚn‰ ÔÓ ‰¯eËt - ˙BÁÓÏ ‰Ó»̃»ƒ¿»¿»ƒ«««¿

ה'תשע"ו  שבט ב' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע בו יש אם אלא קובע שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.àÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓÏ Úa˜ Ï·h‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙È·Ï4ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ
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קנג xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'a iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;¯ÚM‰ C¯c epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈ¯ÚL·6˙Bbb C¯c B˙‡e·z ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt¯˜Â8‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -9˙B¯OÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח. מציעא בבבא ינאי כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי על נקבע מדבריהם אבל הפתח. דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס שלא פי על ואף בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע. אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע, אינו עצמו והקרפף
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף המעשרות". מן לפוטרן כדי קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי חצר דרך שהכניס הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע.10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.á‡ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e¯‡aL BÓk ,B˙È·Ï B˙ÒÈÎa Ú·wiL „Ú Ï·h‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ¯·„ ‰MM‰ ¯‡La Úa˜ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙B¯tÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
·iÁ ¯kÓÏ ¯ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,˙ec¯Ó«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע כאילו עראי לאכלם שאסור

הקובעים.

.âBÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
Ú·B˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

Ú·B˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡ - ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈
¯ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È¯‰ ‡l‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ

˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי ואינו לדירה ראוי שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי על אף פטורין "הגגות
והכוונה  קובע", שלמטה שהבית פי על "אף וכתב שינה
לפי  - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי בן יוסי כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב]. כרבי פסק סוף 15)רבינו סוף הרי עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס לא

.ãÔÈÙÈ¯v‰16ÔÈb¯a‰Â17‰Úa¯‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èz·e «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰¯˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈

,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ È·e ÌÈÓ¯k‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ¯ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈ¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .¯OÚÓÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈÏB‚¯˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈ¯ˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡ - «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚ·B˜Ú·˜ Ô˙¯È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי אוהל, כמו הוא וצריף
למטה. בדרכים.17)ומרחיב לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי שעושים חרס כלי יוצרי של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע, דירת היא הרי - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ, להתקרר אלא אינן השאר ואף חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי דירת אלא

.äÔÈÙÈ¯v‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ÔÈÏ·BË - ÔÈb¯a‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏ·BË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24¯Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L¯„n‰ ˙È·e26ÈtÓ ,„nÏÓe ·LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏ·BË - ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙È·k Ì‰L27.ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ בתי של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי 23) טובל אינו קבע, דירת שהיא בית, גם הרי לעיין יש
פירותיו  במכניס אלא אינו זה כי אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס אם אפילו
קבע, דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע -
קבע. דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים אינן

ובית 24) ספר "בית רומי: כתבֿיד כגירסת שם ירושלמי
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי

.å˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L¯„n‰ ˙È·e ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈
‰¯Èc28ÔÈÚ·B˜ -29.ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

˙B¯‡È¯e‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙B¯ˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»
ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ -32‰¯È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚ·B˜ - ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק לא כאן
לשמש  קבע דירת ישנה שכאן לפי אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע כבית הוא והרי הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי על ואף בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע. לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס

כן 33)דירה. לא שאם למכונס, וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט

.æ˙Èa‰L ÌLk34˙Ú·B˜ ¯ˆÁ‰ Ck ,¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
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¯OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36¯ÚM‰ C¯c ¯ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿
.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק מעשרות בירושלמי
למעשר  הקובעת חצר דיני (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס'35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק הסובר ינאי לר' שאף עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.çÔÈ¯ÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙Ú·Bw‰ ¯ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,¯ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
Lw·Ó40ÔÈ¯BÈ„ ÈL da LiL ¯ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È¯‰ - ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙Ú·B˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי על ואף הפתח, בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי על ואף
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי על ואף

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.è¯ÚL ˙Èa42‰¯„ÒÎ‡‰Â ¯ˆÁ ÏL43- ˙Òt¯n‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙Ú·B˜ ‰˙È‰ Ì‡ :¯ˆÁk Ô‰ È¯‰44ÔÈÚ·B˜ -45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני גדולות לחצירות כי
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף דירה.

.é˙BÚ·B˜ Ô‰ÈzL - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙Ú·B˜ ˙ÈÓÈt‰ - BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈ¯ˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙È·k ˙Ú·B˜ - ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי על ואף החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת

החמה. לימות אלא שאינה אף קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.àéÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï - C¯ca ˙B¯ˆÁÏÂ ÌÈz·Ï ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡¯Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰¯ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי 51) על ואף למכרם, כשמוליכם המדובר כי אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק למכרם פירותיו שהגומר

מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה
אם 53)עמהם.52) אלא קובעים וחצרו חברו בית שאין

לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל
בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף שהגיע שלפני היינו,

למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך
המיועד.

.áé˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB¯‰56¯ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ - ¯ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.âéÔÓ ‰¯eËt‰ ¯ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡È·n‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙B¯OÚn‰59¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡¯a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È·‰ .È‡¯Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡ - ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

B¯·Á ¯ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ - ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.¯OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע הבית שאין
עראי. אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי ויתכן עראי". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי  על ואף ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע שביתו

קובע. אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי

מחייב. רבי גגו בראש

.ãé¯ˆÁ63˙¯cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È¯‰ - »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡¯Ú dÎB˙a65da¯ ¯„ÚiL ‡e‰Â .66da¯ Ú¯Ê Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da¯ ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ -67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«
¯ˆÁ ÈBÏ68˙¯cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È¯‰ -ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈

˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡¯Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני
עראי. בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע חייבת, רובה זרע "תני שם: בירושלמי

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב אמר פטורה,
נחמיה) רבי של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס] הר"י להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
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של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי על אף דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי הדברים שנראים מפני היינו
שנשאר  שהמיעוט הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי קבע, אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע או שנזרע הרוב, של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט כלל, נעדר שלא המיעוט את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי הרוב כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע שלא המיעוט, בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע שהגיה 69)הרוב מה לפי שם, ירושלמי
והוא  לנוי) בנטעה =) פטורה רובה "נטע קורקוס: הר"י
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב השטח הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ. מן פירות לתוכה

.åè¯ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡ - ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Û¯ˆ Ì‡Â ;¯eËÙe73¯OÚÓa ·iÁ -74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï·‡ ;Ú˜¯wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡¯Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ -76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

¯OÚÓÏ Ú·B˜ ¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע שלא וכגון קורקוס). (הר"י החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ ואוכל, אחת קוצץ

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא קובעת
שניים.73) שבידו 74)שקצץ מלאכתן, כנגמרה זה שהרי

כעמיר  קבצם "כי הפסוק על זה דבר והסמיכו כגורן. עשאן
משתיים. פחות קיבוץ ואין לאו 75)גורנה", התאנה וראש

כאוויר  הוא הרי הקרקע, על עומד שאינו כיוון אלא דווקא,
מלאכתם.76)החצר. גמר שזהו פי על אכילת 77)אף
לחצר".78)עראי. יוריד שלא מכלל 79)"ובלבד

קובע. כן הבית שאוויר

.æè‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ¯ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È¯‰ - »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk¯„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È¯‰ - ¯ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,¯ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««

[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י: משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי.82) באכילת ומותר חייב. אינו בידו, שצירף ואף
בטל 83) (שהענף עיקרו בתר נופו "שדי שאמרו פי על ואף

וכשנוטה  החצר פני בראיית תלוי הדבר כאן - העיקר) לגבי
קורקוס). (ר"י החצר פני רואה אינה הרי בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי על אף כאן, ואף חייב. שניים, צירף אם אבל
לעשר. חייב - הבית פני שראה כיוון לעיקר, בטל

.æé¯ˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï - ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ ¯b¯‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï - ÔBn¯a ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn¯‰ Ïk ˙‡ ÏhÈË¯Bt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn¯‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„¯t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk - ÁÈh·‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜¯wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94¯ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

¯ˆÁ‰ ÔÓ96¯OÚiL „Ú ¯Ó‚È ‡Ï -97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף מחובר שהאבטיח עץ ואוכל, "כופף שם): ב
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח שיגיע
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח", "וסופת

עראי.92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס שכח מתיר 96)שאילו אז שרק
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.çé¯aÒk98¯ˆÁa ‰Úe¯f‰99ÌÒ¯˜Ó -100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Û¯ˆ Ì‡Â ;102¯OÚÏ ·iÁ -103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע. מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

ה'תשע"ו  שבט ג' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
למעשר.1) נקבעו מאימתי תלושין פירות הלוקח יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע. אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.àÔÈLeÏz ˙B¯t Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3¯OÚÓÏ eÚa˜ - «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ4ÔziMÓ ?eÚ·wÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È¯‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«
Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe ¯¯Ba ÁÈpÓe ¯¯Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
·iÁ˙ ‡Ï - ÁwÏ BaÏa ¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

¯OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ¯ÓbMÓ - ÌÈÓL ‡¯È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
¯OÚÓ9¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯ÎBnÏ ¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה פ"ב למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב.4)הסמוכה. הלכה ופ"ד ג, הלכה ג פרק למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק מעשרות ירושלמי

שחכמים  ואףֿעלֿפי הן". כמקח דמים אמרה הדא - כמקח
נשרפו  ללוקח המוכר יאמר שלא כדי דמים, קנין הפקיעו
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הלכות  מכירה מהלכות (פ"ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב - אֿה)

תוקף. לה אין פח.6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת אינו בלב שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי, ונתן שלקח המעשר תמורת דמים ויתן

ח. הלכה כן,10)פי"א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסףֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.áÁ˜Bl‰11Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï - B¯·ÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡¯Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע במחובר "לקח ט: משנה ה פרק מעשרות
"לקח  כנראה: גרס ורבינו פטור". לחבירו לשלוח לקט
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח
בתלוש  הא פטור, לקרקע במחובר "לקח שם: (ובירושלמי
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח ליה אית מאן - חייב
קובע  המקח שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ"ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי"א ולמעלה ע. (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי לגמרי הטבל איסור ממנו פרח אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב אבל

הוא  שהחידוש כתב קורקוס והר"י בהם, בטל בזה,בוודאי
עראי, מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף
אורֿשמח). ועיין במחובר, היתה המקח שפעולת כיון

לקרקע.12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע המקח שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב

א. הלכה ב פרק למעלה ראה קבע,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע כיון

.â¯ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17¯eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ -18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈ¯OÚa ‰Ê ¯q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ¯·‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ¯¯Ba -23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ ¯b¯‚Ó - ÈÏ ¯·‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BË¯Bt - ÈÏ ¯·‡L ÔBn¯a25ÁÈh·‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
Ú˜¯wa ˙ÙBk - ÈÏ ¯·‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆

ÌÙ¯ˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh·‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«
¯OÚÏ ·iÁ -29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È¯‰L ,30Ï·‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»

ÈzLa ¯q‡ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈
ÌÈÁÈh·‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn¯ ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ

el‡32Bk¯„k ıˆB˜ -33È‡¯Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;¯eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…
¯aÁÓa ÔÁ˜Ï È¯‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב פרק שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ"ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב'".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע, לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע לא ומקח

.ãÛÈÏÁn‰36B¯·Á ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38- ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È¯‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL - ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c Ú·B˜ ¯În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e¯‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙B¯t „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê - Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ ¯Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

¯OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ"ה נתבאר החליפין ודין ח. משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואףֿעלֿפי מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח, שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי 40)קובעם, בשדה לשטוח

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק ג לה:42)הלכה ביצה רש"י ועיין שם, יהודה כר'

.ä¯ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈ¯OÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒ¯k ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L -Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈ¯eËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .¯ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
·iÁ - ÏÎ‡Â Û¯ˆ48¯ÎÓk ˙Ú·B˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ"ב שם אינו 44)ירושלמי אבל מאילני.
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי ב, בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ"ב בתוספתא
בירושלמי  הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב, במניין
שניהם  שם, הירושלמי מסקנת לפי אבל ראב"ד). (ועיין שם
קורקוס. בר"י וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי ר' "אמר שם: ירושלמי
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס אלא תאנים) עשרים ללקט
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,

פט  מתנה.המלקט שניהם אלא חליפין זה שאין - ור
חייב 48) צירף שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
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פטור  - צירף אם שאף כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסףֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי שאף אמרו, שם בירושלמי
יז, הלכה שני מעשר מהלכות פ"ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי"א
מהלכות  פ"א למעלה (ראה עזרא בימי אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי שסובר נראה ישראל,
- ב) הלכה (פ"ב למעלה פסק וכן התורה, מן קובע אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.åı¯‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡Â ˜eMa ¯·BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ -52ÔÈ¯eËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙Ú·B˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰Èz·Ï56ÌÚ‰ ·¯ ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈ¯OÚÓ -58ÌÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡ - «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ¯OÚ60ÌÎÏ eÏË :¯Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc ¯OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk - ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰a¯Ó ¯·„ BÏ63- ÏÎ‡Â ÏË :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bk¯c ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ -68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב פרק עראי.52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי עראי מהם לאכול שמותר

הלכות  פ"ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק עובר היה שעםֿהארץ שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב מן הוא ודאי שם,
מהם  הפריש לא ואף עישרם, לא ובוודאי לשוק, שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני ראו לא עוד שהרי גדולה, תרומה

שם). אנשי (תוס' אסור 59)ודאי מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי 61) לבתים. מכניסים שהרוב ואףֿעלֿפי ודאי, ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני אף היינו עראי",
הלכה  פ"ט (להלן נאמן עםֿהארץ גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).

כמפ  למעשר, קובעת (תוספות והיא ג הלכה שם למעלה ורש
[אבל  כסףֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט ורבינו שם). אנשי
וחייב", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב, בשוק אוכל - והכניס טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ לאכלן שאיֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב.' הלכה סוף פ"ג שם ירושלמי

(פ"ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני
צריכה  והיא ו, הערה שם וראה ב, הלכה דעות מהלכות
בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי העם בפני אבל תיקון),

מהלכות  בפי"א ראה לעדות, ופסול בזוי הוא הרי העם בפני
ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי

וכנ"ל.

.æeÈ‰69¯Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71¯Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê -73ÏÎB‡74¯eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

·iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ.70)ירושלמי בשוק.71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס". כמו וחייב, בשוק אוכל כלומר,

עראי", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי  והכניס", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי על הפירות נקבעו הרי נאמנים,
שם) אנשי (תוספות ג הלכה פ"ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו. הלכה למעלה וראה

.çÔÎÂ78˙eÁa B‡ ¯ÚLa ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï ¯Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈ¯eËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ¯ÚM‰ ÏÚ·e , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ¯ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ e¯OÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈz·Ï eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èz·k Ì‰ È¯‰L ,85¯·Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e¯‡a86e¯·ÚiLk BÏ Ú·B˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙B¯t‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק. ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי, שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני פ"ד למעלה ראה
יא.86)טֿי. הלכה שם 87)שם וראה בראב"ד, עיין

יג. הלכה

.è¯ÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙B¯Ùa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈ¯aÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰¯Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
¯OÚn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰¯Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

B¯ÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ ¯Ób ¯Á‡ ÏÎ‡iL100- ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי"ב לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ"דייש" פט.) מציעא
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בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאיֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב,93)אי הלכה ולהלן י, הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק מן שם זאת ולמדו עראי. אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף ֿ 95)המעשר), אףֿעל
שהוא ונקבע פי מלאכה גמר זהו שבמקח בידו, שנים מצרף

סד"ה  פח. שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ"ב (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ. בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אףֿעלֿפי חלק, להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי.101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח", שנראה) =) "דמיחזי צב: מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק מה לפי
זה  הרי - התורה זכתה לו ורק שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח

.éB¯ÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

¯eËÙe105·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי - חייב" צירף ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע ומקח מלאכה, בגמר זה שהרי

מלאכה. גמר

.àéB¯ÎO107LkÏ108ÌÈÏˆ·a109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜¯È110ÌÒ¯˜Ó -111- Û¯ˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
·iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡¯ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆

ÌÈ˙ÈÊ115.¯OÚÏ ·iÁ - Û¯ˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ - ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈
Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È¯‰ - ·eˆ˜ ¯·c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜ - Û¯ˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â Û¯ˆÓ -117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï·‡ .ÁÏÓa118;¯zÓ - ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È¯‰L ,¯eÒ‡ - ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט: מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק. או שם 115)לבצור בתוס' הובא ר"ח, פירש כן

בלי  גם שאוכל כיון - קציצה בלי התנה אבל קוצץ. ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ"ב (שם כמקח זה אין התנאי,

לפי 116)ט). כאוכל אינו בקיצוב, קצץ שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע שהמלח

ג). הלכה פ"ג (למעלה מלאכתו

.áéÏÚBt120ÔÈÒ·Ïa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï - ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
Ú·L ˙B·a122„Ú ,ÔÈÒ·Ïa ÏÎ‡È ‡Ï - Ú·L ˙B·a , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

¯OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï·‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח.120) משנה כ פרק גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי 122)התורה. אם אף (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי מעורבים השבע בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני

במשנה. שם שיאכל 123)בב"מ הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע כמקח זה הרי ט), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע.
ופי"ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח. זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.âé‡ÈˆBn‰126‰„Oa ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt127: «ƒ¬ƒ«¬¿»»«»∆
˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa128˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ - ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒƒ≈

‰„OaL129¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËÙe130‡lL ‡e‰Â ; ∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿∆…
ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚131˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ .132 ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»¿

ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï -……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆≈
Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt133ÏÎB‡ Ï·‡ .ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ ¿ƒƒ«∆∆¬»¿ƒ««««ƒ

‰‡z‰134ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , «¿≈»¬»…ƒ««¿…ƒ«À»¿…ƒ
‰ˆ˜n‰135. «À¿∆

ב.126) משנה פ"ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ"ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע"ב]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב, הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח, זה הרי כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ"ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב (שכיון ט. הלכה
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כמוכרו  זה והרי בטבל, חובו כפורע הוא הרי פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף אם למעשרות קובע ומקח (שם),
שם. אנשי בתוספות ועיין הירושלמי. בדברי להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט תמן דתימר כמה המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף". אותה עשו מוקצה - חייב צירף
אחת  אחת ש"אוכל מקח לגבי ה, משנה דמעשרות ב לפרק
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי חייב". צירף ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח, ידי

.ãé„Á‡136ÏM·Ó‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
L·Bk‰139¯OÚÓÏ Ú·B˜ -140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï·‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

Ô¯ÈLÎ‰L „Ú ˙B¯t‰141˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ"ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי
רבינו  סידרם מט.) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע, בישול רק לא - זו" אף זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק מלח במי הפירות נותן
גֿד). הלכות פ"ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב). הלכה פ"ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ"ו נדרים בירושלמי

.åèÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙B¯t144Ï·Êa B‡ Ô·˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.æèÌÁ ÏÈL·˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡· ‰¯„˜Ï149ÔÈÁz¯Ó Ô‰Lk150eÚa˜ - ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜ - ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .¯OÚÓÏ151CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,¯ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153¯eÒ‡L - «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

¯OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈

פ"ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני, לכלי אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ"א שם

וללפס"149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס". צ"ל:
ראשון. כלי והם אבוהב). ר"י בשם הרמב"ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ"ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב [שאףֿעלֿפי

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי בכלי, שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.æéÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML Ïc¯Á‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158¯OÚÓÏ eÏaË -159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ -162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡ - ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ"ד שם חריף 156)ירושלמי ירק מין
יח: ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף

בית.)157 מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב"ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח וירושלמי א, פרק סוף תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף זה הרי הכוס, לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע", הכוס "לתוך לכתוב רבינו ודקדק הקודמת). בהלכה
שאףֿעלֿפי  פטור, - ידו לתוך ענבים סחט שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף, בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב"ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.çéÁÏBn‰165‰„Oa ˙B¯t166eÚa˜ -167Ï·Ë . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
¯eËt - ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

Û¯O‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170¯eËt - Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ Ï·BË - ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ"ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב"ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי

ג.167) הלכה פ"ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ"ע יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח, והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע". המשנה (פירוש לחלב הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב אינו זה ששרף [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי ד"ה יט: בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט כיון כלומר, חייב". ידו, לתוך ונתן
מפני  השמיטה ורבינו וקובע. כבישול זה הרי מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאףֿעלֿפי שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב ולפיכך כצירוף. זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס" לתוך אשכול "הסוחט הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי היא בוודאי שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ"ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום
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שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע המלח שאין

.èéÂÈ˙B¯t Ì¯Bz‰175‰È¯Á‡ Ì¯˙Ï CÈ¯vL ‰Óe¯z «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176¯OÚÓÏ eÚa˜ -177È‡¯Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.¯OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óe¯z‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ"ה התורה מן המחוייב על מדרבנן המחוייב מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי  זה, בכלל שאינו מסתבר - כב) הלכה (שם ספק
הרי  תרם, אם עראי: אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע]. לא הרי תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ"ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי  במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף ג הלכה פ"ב מעשרות

.ëÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ˙B¯t178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜ -˙aM‰ ¯Á «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

¯OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ"ח בתרומות יוםֿטוב' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסףֿמשנה). ב הלכה תחילת פ"ב מעשרות בירושלמי
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ"ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ב [וראה לד:)

א]. הלכה פי"ב להלן עוד וראה קובע. יוםֿטוב שגם

.àë˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï - Ô¯OÚÏ185e¯OÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב.182) משנה פ"ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף שהרי
הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב אבל

בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,
(ירושלמי). כדלהלן שבת,

.áë‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï -191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙B¯Ùe ÏÈ‡B‰ ;¯OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙Ú·B˜192. ««

ג).187) הלכה פ"ד (ירושלמי תאנה משנה 188)אילן שם
כב"ש. ולא כב"ה הטוב.189)ב, וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי צרכו, כל שליקט שכיון סל.
י. הלכה פ"ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי. אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל

עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו
הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.âë‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196¯OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚È ‡Ï -197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

B¯ÓB‚ ‰Ê È¯‰ - ˙aL ¯Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ"ח עראי.194)תרומות אכילת
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע, כרבי
הלכה  פ"ד למעלה רבינו פסק (וכן יגמור" "לא שם יהושע
בפירוש  רבינו כתב וכן יגמור). לא לחצר חוץ שאפילו יז,

קובעת שהשבת שאףֿעלֿפי לומר, [וצריך שם. אף המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול
(ראה  לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית, כוונה כאן יש הרי
ורבינו  ד"ה יב, לדף א פרק לברכות יונה רבינו בתלמידי
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי ולא
זה  הרי שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף הברכי הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף

ה'תשע"ו  שבט ד' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני טבל הלוקח ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי. מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח, טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי. בקבלה

.à‰Êa ÔÈ‡Â ,Ï·Ë ÏL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a ÔÈ˜ÈÏÁÓ«¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
,‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ .„ÒÙ‰ ÌeMÓƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈÚ¯b‰ ÔB‚k¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ
ÈL ¯OÚnÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ¯OÚn‰ ÔÓe Ï·h‰«∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈≈ƒ
BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿
¯OÚÓ·e Ï·Ëa ¯zÓ Ck - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈
.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓe B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

.áCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ‡ÓË Ï·Ëa ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈»ƒ
‰Ó ;È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ :¯Ó‡pL .˙aLa ¯ÓBÏ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆¿…»«
,d˙Ó¯‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ da EÏ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»≈¿»∆»ƒ¿«¬»»»

ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z Û‡˙ÚMÓ ‡l‡ da ˙B‰Ï EÏ «¿»¿≈»≈¿≈»»∆»ƒ¿«
.CÏÈ‡Â d˙Ó¯‰¬»»»¿≈≈
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קסי xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'c iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.âelÙ‡Â .Ï·h‰ ˙‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â ,Ï·Ëa ÔÈtÁÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆«¬ƒ
„Ú Ô‰Ó Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«≈∆«
˙BiË˜Â ‰‡e·˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯OÚiL∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙B¯t Ô‰a LiL ÌÈÏÈ˙L ¯˜BÚ‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈»∆≈
BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓƒ»¿»¿»≈¬≈∆À»¿≈
˙ÙÏ ¯˜BÚ‰ ÔÎÂ .˙B¯t‰ ÛÒ‡ ‡Ï È¯‰L ,Ï·Ë Ú¯BÊk¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈¿≈»≈∆∆
ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡ ,¯Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe¿¿»»¿»«≈ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ú¯f‰ ÁwÈÂ eL˜iL È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .¯zÓ - ÔÙe‚a¿»À»¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿¿ƒ««∆«
ÌÈ¯BÚO B‡ ÌÈhÁ Ú¯BÊk ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ô‰lL∆»∆»ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ¿ƒ

.Ï·Ë ÏL∆∆∆

.ã‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â dÚ¯fL Ïe·Ë ¯OÚÓ ‡¯ËÈÏƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ
¯OÚÓ ‡¯ËÈÏ d˙B‡Â ,¯OÚÓa ˙·iÁ - ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»ƒ¿»¿«≈
ÌÈÏˆa ‡¯ËÈÏ .ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿ƒ¿»¿»ƒ
,˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯OÚÓ BÈ‡ - ÌÚ¯Êe ÌwzL∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ∆¿«∆∆

.Blk ÈÙÏ ¯OÚÓ ‡l‡∆»¿«≈¿ƒÀ

.äCk ¯Á‡Â Ô¯OÚÂ ÔÁ¯Óe LÈÏL e‡È·‰L ÌÈBÚ¯Ê≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿««»
Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ïk ÌÚ¯Ê ÔÈ‡Â ,eÙÈÒB‰Â ÔÚ¯Ê¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈∆»≈ƒ
ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒB‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì‰È¯·cÓ ¯OÚÓa ÔÈ·iÁ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈
¯OÚÓ „·‡ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Ú¯f‰ È¯‰L ,ÔÈ·iÁ«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»¿…»«¿À»
Ôk¯c ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L ,ÌÈÏˆ·Ï ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰¿≈≈ƒƒ¿»ƒ∆«¿»ƒ≈«¿»

.Ú¯f‰Ï¿ƒ»≈«

.å¯·c ÔÈa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ÔÈa ,Ï·h‰ ˙‡ Ú¯Bf‰«≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈»»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - BËwÏÏ ¯LÙ‡ Ì‡ :‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ
.¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ«¬…
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿»∆
;˙B¯b LÏL „Ú ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»¿»
ÈtÓ ?ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe .¯zÓ - ÈÚÈ·¯‰Â¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ¬ƒƒ¿≈
Ú¯BÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .daL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙e ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈¿»¿»∆»¿≈«ƒ¿≈«

h ‡lL ¯OÚÓÏ·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ .B˙Óe¯z ‰Ï «¬≈∆…ƒ¿»¿»≈¿ƒ∆«∆∆
elÙ‡Â Ï·h‰ ˙‡ ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â .¯·ÁÏe C¯ˆÏ ‡l‡∆»¿…∆¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ
.Ï·h‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,¯·ÁÏ ¯·Á»≈¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

.æÂÈ¯Á‡ ı¯Â ,Ï·Ë Ì‰L ¯kÊÂ B¯·ÁÏ ˙B¯t ¯ÎBn‰«≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»«¬»
¯·kLÂ ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ :B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ¿∆¿»
Ì‡Â ;Ì‰ÈÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - eÏÎ‡ B‡ e„·‡»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ

.˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

.çÔ‰L ˙Ó ÏÚ :¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,B¯·ÁÏ ˙B¯t ¯ÎBn‰«≈≈«¬≈≈≈«¿»∆≈
‡l‡ EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡ Á˜BÏÂ ,Èz¯ÎÓ Ï·Ë∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿∆»
ÈtÓ BÏ ‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÔÈ¯OÚÓ¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»ƒ¿≈

.Ï·Ë ¯ÎnL∆»«∆∆

.è.B¯ÎBÓk ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·h‰ ÔÓ ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆¿¿

.é:ÌÈÏ·Ë Ì‰Â ÂÈ˙B¯t ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ÈÓƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - Ô‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯OÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;˙B¯OÚÓ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈

.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

.àéÏÚ ‰fÓ ¯OÚÓ - ˙BÓB˜Ó ÈMÓ Ï·Ë Á˜Bl‰«≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
˜ÏBÁ - È¯Îp‰ ÔÓ B‡ Ï‡¯OiÓ ‰„O Ïa˜Ó‰ .‰Ê∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ≈
.ÏË Ï·hL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚ·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆»«
d˙B‡ Ú¯fÓ BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡¯OiÓ ‰„O ¯ÎBÁ‰ Ï·‡¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«ƒ∆«»
,BÏ ÔzÏ ıˆwL BfÓ BÏ Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ì¯Bz - ‰„O»∆≈¿««»≈ƒ∆»«ƒ≈
‰„O Ú¯fÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â ;BÓˆÚÏ ¯OÚÓ ‰„O‰ ÏÚ·e«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ»«ƒ∆«»∆
Ck ¯Á‡Â ¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙¯Á‡«∆∆ƒƒ«≈ƒ««¬≈¿««»

.BÏ Ô˙B≈

.áé¯Á‡Â ¯OÚÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¯ÎBÁ‰«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
ÔÓ ¯kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck»≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
„Ú ,ÂÈÙÏ ‰¯ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«
‰„O Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ .Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈÂ C¯ËˆiL∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
¯Á‡Â ¯OÚiL e‰eÒ˜ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÂÈ˙B·‡¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««
ıt˜È ‡lL È„k ,¯OÚÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B˜ÏÁ ÔzÈ Ck»ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…ƒ¿…
¯‡MzL „Ú ,ÂÈ˙B·‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«∆ƒ»≈

.Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓiL È„k ,‰¯ea ÂÈÙÏ¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

.âé¯ÎBÁL - ¯ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ¯ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Ú¯f‰ ÔÓ ·eˆ˜ ¯·„a Ú˜¯w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰ - Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a¯‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
.˙BÚÓa Ú˜¯w‰ ¯ÎBOL ‡e‰ - ¯ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«¿»

.ãéB‡ eL¯È B‡ ˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ - eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ
ÔÈÈ ‰z‡ ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï·‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,ÌÈ¯BÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :¯Ó‡È…«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ

.Ï·h‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

.åè¯Á‡ Ï‡¯OiÓ ˙B¯t eÁ˜lL ÈÂÏ B‡ Ô‰k…≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»
ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ Ô‰È„ÈÓ ˙B¯OÚn‰Â¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
˙B¯bÏ eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ Ò˜ .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿«¿»
Ì‰ÈÁ‡ ˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏ·Ë e˜ÈÂ ˙BzbÏÂ¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿¬≈∆
ÔÈ‡ - ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ e˜ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈¿«¿»≈

ÈˆBÓ.Ì„iÓ ÌÈ‡ ƒƒƒ»»

.æèÌ„˜ Ï‡¯OÈÏ ÔÈLeÏz ˙B¯t e¯ÎnL ÈÂÏ B‡ Ô‰k…≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈…∆
¯aÁÓa e¯ÎÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿ƒ¿À»
¯Á‡ e¯ÎÓ Ì‡Â .Ì‰lL ¯OÚn‰ B‡ ‰Óe¯z‰ È¯‰ -¬≈«¿»««¬≈∆»∆¿ƒ»¿««
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xyrnקסב zekld - mirxf xtq - hay 'd iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Á˜BÏ ÏL ¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ób¿«¿»»¬≈«¿»¿««¬≈∆≈«
.‰ˆ¯iL ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈ¯ÙÓe«¿ƒ¿≈¿»…≈≈ƒ∆ƒ¿∆

.æéÔÈ˜ÏBÁL ÌLk - Ï‡¯OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ Ô‰k…≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈∆¿ƒ
Ï‡¯Oi‰Â ;˙B¯OÚn·e ‰Óe¯za ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿¿«ƒ¿»≈
Ï·‡ .‰ˆ¯iL ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ∆ƒ¿∆¬»
B‡ ‰Óe¯z‰ - ÈÂlÓ B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈ƒ≈ƒ«¿»
.ÔÈ˜ÏBÁ - ˙Bzn‰ ¯‡Le ,‰„O‰ ÏÚ·Ï ¯OÚn‰««¬≈¿«««»∆¿»««»¿ƒ

.çéÏ‡¯OÈ ÔÈa ,ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ Ïa˜Ó‰«¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈ƒ¿»≈
ÌLk - Ï‡¯OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈¿≈
,˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»««¿

.‡e‰ ·eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆»

.èé˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â Ï‡¯OÈÏ ‰„O ¯ÎnL Ô‰k…≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««¿»
ÔÂÈk .BlL Ô‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÈlL dlL ¯OÚn‰L∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈∆≈»
.¯OÚn‰ ÌB˜Ó ¯iML ÈÓk ‰OÚ - ˙Ó ÏÚ ¯Ó‡L∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈¿««¬≈
¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk B· È¯‰ - Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»«…¬ƒ¿ƒ»«
ÌÏhÈ - ‡e‰ ˙Ó ,È·ÏÂ ÈÏ ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ«¿»∆«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈
,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL ˙B¯OÚn‰L ˙Ó ÏÚ .Ba¿«¿»∆«««¿∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆
Ô‰kÏ ÔÈ‡ - dÁ˜Ïe ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï d¯ÎÓ¿»»¿«≈««ƒ∆»«¿»»≈«…≈

.˙B¯OÚn‰ Ì˙B‡»«««¿

.ë˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»««¿»
ÏÚ ;¯zÓ - ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ ÈlL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒÀ»«
‰OBÚ Ô‰k ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈…≈∆
‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ·BÁ ÂÈÏÚ ‰È‰L ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .Ô‰k…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»¿ƒ¿»≈…
Ú¯tiL „Ú LÈ¯ÙÓe ÌÈ¯Á‡Ó ‰·B‚ ‰Ê Ï‡¯OÈ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«
ÈÂÏk BlL ·BÁ ÏÚa ‰OBÚ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡L ;B·BÁ „‚k¿∆∆∆≈≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ó ¯OÚÓ ‰a‚iL ¯Á‡«≈∆ƒ¿∆«¬≈≈¬≈ƒ

.àë,Ô‰k Bn‡ È·‡Ó Á¯ÓÓ Ï·Ë L¯iL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ…≈
‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡Ó BL¯È Bn‡ È·‡ B˙B‡Â¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈¬≈∆
˙Bzn‰L ;BlL Ô‰Â ÂÈ˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆∆««»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ eÓ¯e‰L BÓk - Ì¯zÏ ˙BÈe‡¯‰»¿ƒ»≈¿∆¿≈««ƒ∆…

.eÓ¯e‰¿

.áëÈÓÏ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰Ïa˜a e‰„O Ô˙Bp‰«≈»≈¿«»»¿≈»ƒ¿ƒ
e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…»
ÌÚÏ d˙ .Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚÓ ˙BÚÏ¿«««¿»ƒ¿«≈«»»¿»»¿«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú :ı¯‡‰»»∆«∆…»¿««««¿≈»ƒ
CÈ¯ˆ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe ;Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ¿«≈«»»ƒ∆»¿««««¿»ƒ
Ô¯b‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ì„È ÏÚ ¯OÚÏ¿«≈«»»≈«∆≈««…∆
ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ BÈ‡Â ,ÏËBÂ¿≈¿≈≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ

.Ô‰Ï»∆

ה'תשע"ו  שבט ה' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למפרע.1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח בשוליה. או החבית בפי מעשרותיו הקובע
ללוי  או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי  לפניו שהיו מי משיכה. בלי קנה אם בידי לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.àÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰¯Bz‰ ÔÓ Ïe·Ë3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È¯‰ Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :¯Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óe¯z4ÈL ¯OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰¯OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óe¯z ¯eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï -…«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck ¯Á‡Â LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,˙B¯OÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

Èp‰L ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡‰lÁz ¯¯· el‡k ÛBqa Á6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ·eiÁL7ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

¯¯· el‡k ·LÁ :‰¯Bz ÏLa8¯¯·iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

הכותים 2) מבין יין "הלוקח ושם: כה. בגיטין ברייתא
לפני  נשנתה זו שברייתא לפי רבינו, זאת כתב ולא וכו'",
לאחר  אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים שגזרו

אסור. יינם הרי עליהם שהיו 3)שגזרו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות ומעשרות אחד 4)תרומות כלומר,

בינונית. עין שהיא לאו 5)מחמישים, ותשעה עשרה
אלא  נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר שהרי דווקא,

ושמונה. למפרע 6)תשעים הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש כאילו בסוף, שנשתייר מיתור 7)שמה

תרומות  שאין פי על שאף שכוונתו נראה, רבינו לשון
שיש  כיוון - מדבריהם אלא הזה בזמן נוהגות ומעשרות

ברירה. בהם אומרים אין התורה, מן עיקר כלומר,8)להם
למפרע. הדבר הפרשתו,9)הוברר חלה משיברור כלומר,

למפרע. לא אבל

.á˙È·Á‰ ÈÙa ÂÈ˙B¯OÚÓ Ú·Bw‰10‰zLÈ ‡Ï - «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï - ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈

ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12Ú·Bw‰ Ï·‡ .13‰¯e‚n‰ ÈÙa14- ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡ - ‰ÈÏeLa Ú·˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי 15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.âÚa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL ¯OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ18¯OÚÓ ˙Óe¯z B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף.17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני מעשר כשהקדים
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ממנו. הופרשה תרו 19)כבר לעשותו שיכול הדין מה הוא
פרק  למעלה רבינו כתב שהרי הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני

תרומה. תרומתו - שנפדה שני ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי  "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.ãÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙B¯t ÁÈpn‰21˙B¯OÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆
Ô˙BÂ ¯OÚÓ ÁÈp‰L ˙B¯t‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚiL „Ú«∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈ¯Ù‰L23È‡cÂ ¯OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף. מן אלא לכתחילה ניטלת אינה

המוקף. מן שלא שהתחיל 23)אף מעת למפרע, כלומר,
חושש  זה "הרי אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי, ולא מספק, אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.äÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

כשיפריש 25) הזה המלווה ימכור כלומר, תרומותיו
על  לו שיש זה חוב בפירעון לעצמו הדמים ויעכב התרומה
בפירעון  עני ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב וכן הכהן,

והעני. הלוי על לו שיש "מחלקן".26)חוב להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח: שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.åÔ‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ „ˆÈk30¯OÚÓ B‡ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙B¯tÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï ¯Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚¯ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

¯Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ -33LÈ¯ÙnL ¯Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk ·MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óe¯z‰ ¯ÎBÓe .B·BÁ Ïk Ú¯tiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆ¯iL35˙B¯OÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי יוצא איך בכתבֿיד 31)כלומר,
עני". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני  ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק עני מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי המלוה מן מנכה אינו שאם

ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה
לזרים.36) שמותרים

.æLÈ¯Ù‰L ˙B¯t‰ ÌÈÂL ‰nk ·MÁÓ ‡e‰Lk37- ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ¯ÚMk ·MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê ·BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â .˙Èa¯39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ¯ Ì‡ Ï·‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈ¯ÊBÁ - ¯ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ -43ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e·‡‰ ÏÚ44- ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ C¯ck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯ ÏhiL45Ú˜¯˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡ - ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ L¯Bi‰ ˙eL¯47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙È·a ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙eL¯48ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ÈÚ‰ ¯ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙È·a e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי שבכל פי על אף
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט בפרק רבינו פסק
פירות  לקבל כדי מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק) קבוע מחיר (שייקבע השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק א) תנאים: שני שצריכים הרי וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי להיפרע, מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי על ואף בפירוש, פסק שלא פי על אף התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי על ואף השער.

נמכרים  ההפרשה בשעת ועתה בסלע,בסלע סאין עשרה
רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין

אבל  יגוש", ב"לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב
חובו, שיפרע איתו התנה לא שהרי לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי ועומד, נגוש כבר שהחוב ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי

בו". לחזור יכול שדותיו 42)פירות שנשתדפו כגון
עמהם  התנה והוא כיס", לחסרון ליה "ווי שאמר ושמעו
ומכיוון  זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם שיפריש

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, שנה אם 43)שתבואות
התבואה. הצמיחה מיכן החוב 44)לאחר על כלומר,

ממנו. שייקח 45)שנתייאש הסכים שאביהם פי על ואף
[=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות תרומותיו הלה

לכך. מסכימים היורשים 46)אינם שקרקעות כיוון
רשותם. מועטה חוב, לבעל מטלטלים 47)משועבדים כי

חייבים  אינם והם חוב, לבעל משועבדים אינם יתומים של
החוב. נפקע הרי אביהם, חוב להם 48)לפרוע אין ואפילו

דין  בית ביד כוח שיש הלוואתו, מעות על מפריש קרקע
ותקנת  והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב להטיל
להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כדי היא, חכמים
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זכ 49) הזה הלווה כאן כלומר, אין שהרי שבידו במעות ה
עני  ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת על הלוואה
פי  על ואף כלום. עליו לו אין העני, שהעשיר ומכיוון
עשירות  - והעני והלוי הכהן לטובת חכמים תקנו שבמיתה

בזה. תקנו ולא כלל שכיחה אינה

.çÏ‡¯OÈ50ÈÂÏ Ô·Ï ¯Ó‡L51¯OÚÓ ¯k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M¯ -54ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

¯Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
¯Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡¯Oi‰57˙ÓÚ¯z ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי. בן קרוי לוי כל

תורם  אינו הרי כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי, לסתם
המוקף. מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי", לך יש "מעשר סתם לו אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע אינו כי המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי מן 54)שעישרתי
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף גרוע אינו כי
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי אחר, ללוי הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי שרוצה, לוי לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי כנותן
אמנה, ממחוסרי הוא הרי בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי על ואף

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.è‰¯e‚na ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈ¯ÙÈ ‡Ï -61‰¯e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙B¯OÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡ - ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈
È˙MÓ ¯‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני. ומעשר ראשון מעשר שהרי 61)עליהם בדיוק זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב אינו ללוי סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי מעכשיו, ולמפרע

"ברירה". אומרים

.éÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ô¯b‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê -65¯eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eL¯a ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67·iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈ¯eËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים במעשרות.64)שהם חייב שהוא
מהעניים.65) הבית היו 66)בעל החליפין אם [כלומר:

שלו  לעניים להם שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא
המעשרות, מן פטור העניים של שחלקם וודאי בשלהם,
שהרי  הבית, בעל של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא
- ואוכל שניים כשמצרף למעשרות קובע ומקום כמקח, זה
גורן  עשאום שאם פי על ואף המעשרות. מן פטור זאת בכל
לקט  של שהם יודעים הכל שאין למעשרות, הוקבעו בשדה,
שמי  העין, למראית לחשוש אין בחליפין כאן - ופאה שכחה
מתנות  עם היו שהחליפין גם ישמע מהחליפין ששמע
אפילו  זה שבנידון אומרים ויש ממעשר. הפטורות העניים
לחליפין]. יוצא קול כי נתחייבו, לא בשדה, גורן עשאם אם

הבית.67) מבעל נגמרה 68)העניים ואם במעשר.
כדין  התורה, מן במעשר הם חייבים העניים, ביד מלאכתם

חלף 69)לוקח. שהוא שכיוון לומר, רבינו כוונת אם
דבריו  ממעשרות, לפטרם מקום היה הפטורות מתנותיהם

זה. מטעם לפטרם אפשר איך כי רב, עיון צריכים

.àé‰ÏhpL Ï·Ë ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óe¯z70ÚÓ :¯Ó‡Â ,BÊ ˙B¯O71BÊ·72‰BL‡¯‰ - ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙¯OÚÓ73- BÊ· BÊÂ BÊ· BÊ ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙B¯OÚÓ Ú·˜ È¯‰L ,˙¯OÚÓ ‰BL‡¯‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,˙¯OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰¯ËÙ ¯·kL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

¯OÚÓa ˙·iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע צריך כי בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי שהרי

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי 73)בכלכלה
שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי

החיוב. על הפטור מן

.áéÏk ¯OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙B¯OÚÓ :¯Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡¯˜ - dz¯·Áa Úe·˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú·˜ ¯·Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙B¯OÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.¯Á‡ ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

להוציא 75) יכול שאינו זה לעניין הפרשתו, חלה כלומר,
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.âé˙Á‡Ó Ô‰ÈzL ¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?Ô¯OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ¯OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈ¯ÙÓ - dz¯·ÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ ¯OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79¯OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»
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קסה xyrn zekld - mirxf xtq - hay 'e ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו זו על ומזו
אינו  שוב השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב. על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

ה'תשע"ו  שבט ו' קודש שבת יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע יין כדי של שורות עשר לו שהיו מי דינם. מה
שורה  זו לאי יודע ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.à˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ô‰Ó Ì¯e‰L ˙B¯t‰«≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓ¯‡L Ô‰Ó LÈ¯Ù‰ Ì‡Â .ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ¯O «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - Ô‰È˙B¯OÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

.áÈ‡L ,BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :ÌÚh‰ ¯Á‡ Cl‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈
ÈÙÏ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ï·Ë B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ -ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔBaLÁ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«
‡e‰LÎe .LÈ¯ÙiL „Ú ¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ - Ï·Ë∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈ¯ÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

.Ï·haL ¯OÚÓ«¬≈∆«∆∆

.â‰‡Ò ‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿»
ÏÎÂ ,‰‡Óe „Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»≈»¿…
ÔÈlÁ ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ¯‡MÈÂ ,Ï·Ë - LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«Àƒ
B˙B‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,ÔÈw˙Ó¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ»»
ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ‰Óe¯˙Ï Ïe·Ë Ï·Ë∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ
?BÊ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‰nÏÂ .¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z È„k¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ¿»
,ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ó Ô‰ LÈ¯Ù‰L ‰‡Ó :¯Ó‡È ‡lL È„k¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»∆Àƒ
Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ï·h‰ ‡e‰ e¯‡LpL ‰‡n‰Â¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ»»«∆∆
Ï·h‰ dÈa‚Ó - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ«¿ƒ««∆∆
È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ï·haL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ«Àƒ¿≈
Ïe·Ë Ï·h‰ ‰È‰ Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z¿»¿««¬≈ƒ»»«∆∆»

.‰Óe¯˙Ïƒ¿»

.ã- ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa Ïe·Ë ¯OÚÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
‡ÈˆBÓ - ¯Á‡ ¯OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ
;ÔBaLÁ ÈÙÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ïe·h‰ ¯OÚÓ ÏÚ B˙B‡««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ∆¿
,·¯Ú˙pL ¯OÚn‰ dÈa‚Ó - ¯OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈∆ƒ¿»≈

¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿««¬≈
.Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»

.äÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ‰‡Óa ·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ¿À»ƒ
- LÈ¯Ù‰L ÏÎÂ ,¯OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,¯OÚÓ«¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïe·h‰ ¯OÚn‰ ÏÚ ÔÈa¯ ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
¯OÚÓ ˙Óe¯z È„Îe ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïe·h‰ ¯OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

.åÏ·h‰ ‰È‰ Ì‡ ,Ïe·Ë ¯OÚÓa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
.BaL ¯OÚÓ ˙Óe¯z È„k Ï·h‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ - ¯OÚnk««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
¯OÚÓ ‰‡Ò ‰‡Óa ·¯Ú˙pL Ï·Ë ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿»«¬≈
,¯OÚÓ - LÈ¯Ù‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈ¯ÙÓ -«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ«¬≈
‰a¯Ó Ï·h‰ ‰È‰ .Ï·Ë - ˙B¯‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»«∆∆¿À∆
ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,„·Ïa ¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰ ÏÚ«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«¿…«¿ƒƒ
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hayקסו '`Îzah h"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz hay 'eÎzah h"k -

ה'תשע"ו  טבת כ"ט ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ט טבת ֿ א 'שבט 

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ëˆ˜ .ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום

ֿ קדׁש" מקרא dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה ֿ מלאכת "ּכל .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה ֿ קדׁש מקרא el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ֿ יֹום ּבכל ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ֿ יֹוםֿטֹוב ּבכל ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ֿ טֹוב ֿ יֹום ּבכל נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ֿ יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכל
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ֿ טֹוב. ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹום
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף ּבּׁשּבת, ואסּורים ֿ טֹוב ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹום

ֿ טֹוב יֹום ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ מלאכת "ּכל ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ֿ העֹוׂשה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכל
לֹו ּׁשּצרי ֿ מּמה הּמלאכה היתה ֿ אם אּלא לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא ֿ נפׁש לכל יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. ֿ תאכל לא "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ֿ תעׂשה? ּבלא ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו ֿ תאכל לא "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ֿ הּנסחאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכל
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

ה'תשע"ו  שבט א' שני יום

.Áˆ˜ .Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ו ֿ החמץהּמצוה את לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׂשאר,מרׁשּותנּו הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny):ּכן ּגם לּה קֹוראים וחכמים , ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:תעׂשה ֿ ולא עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב ֿ תעׂשה, hi)לא my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ֿ אכל ּכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם ֿ ּפי ֿ על אף חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא ֿ מחמצת "ּכל אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא ֿ מחמצת "ּכל הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ

מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ
ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.

ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ֿ ּפי ֿ על ׁשאף , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ
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מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם על
יום שלישי ֿ שישי ב 'ֿ ה 'שבט 

ְֲִַַָָ

ה'תשע"ו  שבט ב' שלישי יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ֿ ׁשבעת ּכל ֿ מֹוׁשבֹותינּו ּבכל חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ֿ יראה ולא חמץ ל ֿ יראה "ולא אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּגבל ֿ f)ּבכל ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּגבּל ֿ ּבכל וגֹו' ֿ יראה "לא f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". ֿ יּמצא "לא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ֿ לאו ׁשּכל vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ֿ האחר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמן

ֿ יּמצא. ּבל ועל ֿ יראה ּבל על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

ה'תשע"ו  שבט ג' רביעי יום
.Ê˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

‰„‚‰‰ ÁÒÂ(dxez dpyn xtqn)

.Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר ֿ ּׁשּיֹוסיף וכלֿמה . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ֿ החסד ּכל על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ יׁשאל ֿ ּכי והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא ֿ ּפי אףֿעל ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" ֿ הּיֹום את זכֹור ֿ העם b)אל my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת ֿ יֹום את "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― ֿ הּתֹורה את יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ËÈ˜ 'ÓÚ „Ú ÊË˜ 'ÓÚ ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰„b‰‰ ÁÒ…«««»»
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תשע"ו  שבט ד' חמישי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ֿ ימי ּבכל ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

ה'תשע"ו  שבט ה' שישי יום

.ËÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ
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וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ֿ הּתֹורה. ְְְִִִֵַַַָָָָמן

ה'תשע"ו  שבט ו' קודש שבת יום

.‡Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ׁשנה, ּכל ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ֿ הּפקדים" על ֿ העֹובר Ð(my)"ּכל `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miyp e`viזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת (wxtּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(g dpyn gּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,
ִַָהּבית.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה יוסף יהודא שי'

מו"ה נפתלי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבם מט' בשבט, ושאלתם האם יש מקום להזזת הברת המלים בכדי שיתאימו 

לכללים דמלרע ומלעיל.

האמורים,  כללים  על  וכלל  כלל  מקפידים  אין  בנגינה  שהרי  שלהם,  החשש  מובן  אין  בכלל 

ואפילו על כללים עוד יותר עיקרים עד שלפעמים מוסיפים הברות וכו'.

יכולים  דיקוב הדין את ההר,  כלל הוא באופן  זה  בנדון  דוקא  באם מאיזה טעם שיהי' הרי 

לשנות, אבל כנ"ל מיטב השיר אי התלותו בכלל דקדוק וכו'.

ב( האם לעבד הנגונים למקהלה בשני קולות, שאז בקל יותר יתקבל ע"י המורים.

גם בזה תמי' לכאורה דאיפכא מסתברא, שהרי נגון המעובד לשני קולות אי אפשר שיושר ע"י 

אחד )באם שלא הספיק הזמן להכין מנגן שני או שאין מנגן לזה וכו'(, בכ"א כיון שכנראה רוצים הם 

למלאות רצון ותאוה כל אחד, גם בזה אין כל עיקרון, כיון שעצם הנגון לא ישונה במאומה יכולים 

לעבדו באופן המתאים.

ג( לשאלתם האם לציין שם המעבד וכו' - מובן שזהו תלוי במנהג המקום וכן תגובת הצבור, 

אף שתקותי חזקה שנקודה השני' אין בזה חשש, כיון שהמעבד שכותבים איש ישר הוא, ובודאי התחיל 

להתנהג בדרך הישרה היא דרך תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ובודאי אשר 

ציון שמו בחוברת יוסיף בו כח ועוז להתגבר במלחמת היצר והרי הקב"ה עוזרו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובכללות הפעולות דהפצת המעינות חוצה, והרי באים הננו ז"ע 

מיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

נ.ב. כבקשתם נשלח המכתב בלי תור.

hiÎgi wxt diryi - mi`iap
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(ô) :ïBiö-øä úBàáö äåäé-íL íB÷î-ìà Böøà íéøäð eàæä§³§¨¦Æ©§½¤§²¥§¨¬§¨−©¦«

èé ÷øô äéòùébÎ`
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i"yx
.ÈÙÏ ÈÎ טרם (‰) גוג ושל עמלק של קצירו בישול

אחיו: את לכלות זומם שהוא וסברו תאותו תמלא
.Á¯Ù Ì˙Î במלילותיה תבואה להתבשל ויתקרב שלו

להיות  נגמל וגומל בוסר גפנה של נצה פגי ולהיות
גירוע: הוא בוסר הוא הלבן, כפול ÎÂ¯˙.גסים

והשריגים: הזמורות הם הגפן זלזלי את הכורת
.˙Â¯ÓÊÓ·:בלע''ז ‰Â˘ÈË˙.שרפ''ש ˙‡Â הם

ציפ'' שקורין הגפנים בלע''ז:עיקרי כרת ‰˙Ê.ש
גוג  של והשליטים השרים יהרוג כלומ' וקצץ

ועוזריו: Â„ÁÈ.וחיילותיו Â·ÊÚÈ (Â):פגריהםËÈÚÏ
.ÌÈ¯‰:הרים ÂÈÏÚ.לעוף ı˜Â:הקיץ ימות כל
.Û¯Á˙ גוג משפט אמרו מכאן החורף ימות כל

חדש: עשר שנים לבוא Ú·לעתיד ÏÚ ·ÎÂ¯ (‡)
.Ï˜ ליפרע דברו גזרת מהרה קל לשלוח מהרה

ÂÈÙÓ.ממצרים: ÌÈ¯ˆÓ ÈÏÈÏ‡ ÂÚÂ להם יהיה לא
שאמר  וזה אשור של שלוחיו מיד עמם את להציל כח
אמר  שלא מה הזה בלשון מצרים פורענות הנביא
ללקות  למודים שהם מפני אומות לשאר הזה בלשון

מצרים בארץ ועברתי הזאת יב)במדה ובכל (שמות
האדם  את מייראין ארץ ודרך (שם) מצרים אלהי

בה: לקה שכבר ÌÈ¯ˆÓבמכה È˙ÎÒÎÒÂ (·)
.ÌÈ¯ˆÓ· איש ונלחמו תחלתו את מפרש סופו

¯ÁÂ.באחיו: ‰˜·Â (לקמן (‚) כמו חכמתו תתרוקן
הארץ: בוקק עו''ג:‰‡ÌÈË.כד) של השמות מן א'

cec zcevn
(‰).¯Èˆ˜ ÈÙÏ ÈÎ:הקציר עת  בוא  Á¯Ù.לפני Ì˙Îכשיתם

להתבשל : קרוב  ויהיה  ˆ‰.הפרח  ‰È‰È ÏÓÂ‚ ¯ÒÂ·Â ר ''ל
הענבים שיתבשלו עד מעט  מעט  הנגמל  בוסר הנץ  כשיהיה

וכל: הרכיםÎÂ¯˙.מכל  הגפנים יונקות  את  הכורת יכרות אז
על  משל  וזה  בהכרתה  יסיר הגדולים  הענפים ואת  במזמרות
שיכבשו עד הצלחתם לגמר קרובים  כשיהיו לומר ומגוג גוג
ההם בגוים ונלחם  ה ' יצא אז בגולה  העיר חצי  ויצא ירושלים

קצף : בשצף Â„ÁÈ.(Â)ויאבדם Â·ÊÚÈנעזבים יהיו יחדיו כולם
וכו בהרים המצוים בימיı˜Â.':לעופות  עליהם ישכנו העופות

מדמה: וישתו  מבשרם ויאכלו החורף בימי והבהמות הקיץ
(Ê).È˘ Ï·ÂÈ ממושך עם שהיה  ישראל  עם  את דורון יובא

מעשים בהם נראה אשר מהעם  דורון יובא נורא  ומעם ומורט
במ ''ש: הדבר  וכפל והלאה לעם היה אשר היום מן נוראים 

.Â˜ Â˜ ÈÂ‚ומקוה וחוזר לה ' מקוה היה  גלותם ימי בכל אשר
ברגליהם : ורמסוהו ארצו את  בזזו כי ÌÂ˜Ó.ועם Ï‡ההבאה

הר והוא  צבאות  ה ' שם שמה  נקרא אשר המקום  אל  תהיה
(לקמן קדשי  הר על  וכו' לה ' מנחה  וכו' והביאו נאמר  וכן ציון

ÂÎÂ'.(‡)סו): ·ÎÂ¯להפרע דברו  ישלח  מהרה  לומר רצה 
והרתת :ÂÚÂ.מהם : החרדה  הגוף:·˜¯·Â.תנועת  (·)בתוך 

.È˙ÎÒÎÒÂ:בזה זה  ונלחמו ביניהם ותגר  בלבול ·ÎÏÓÓ‰.אעשה ‰ÎÏÓÓ:מצרים בארץ  היו  רבות  תתרוקןÂ·˜‰.(‚)ממלכות 
במ''ש : ענין כפל והוא  בחכמה  ייעצו ולא עצתו  ואשחית  בקרבו אשר השכלי  ÂÎÂ'.רוח  Â˘¯„Âהרעה עליהם שכלתה כראותם

הבאי: בדברי עסוקים יהיו הנה וכאומר וכו' האלילים אל  ידרשו

oeiv zcevn
(‰).Ì˙Î: השלמה נגמרÒÂ·Â¯.ענין שלא  הפרי נקרא כן

ל''א): (ירמיה  בוסר אכלו אבות כמו תגדל ‚ÏÓÂ.בשולו ר ''ל 
שמרגילין אמו משדי הנגמל  הילד מלשון והושאל מעט  מעט 

מעט: מעט  לאכול  וכןˆ‰.אותו ממני וגדול  פרח כענין הוא
מ '): (בראשית  נצה  עלתה כפורחת  והיא הם‰ÌÈÏÊÏÊ.נאמר

הרכים: הגפנים  בו·Â¯ÓÊÓ˙.יונקות שכורתים הכלי שם 
ד '): (יואל  לרמחים  ומזמרותיכם וכן כן‰Â˘ÈË˙.הזמורות 

מל ' והוא ואנה אנה המתפשטים  הגדולים הענפים יקראו 
ה): (ירמיה נטישותיה  הסירו וכן ט''ז) (שופטים  בלחי וינטשו

.¯ÈÒ‰:הסרה התיז‰˙Ê.מלשון ובדרז''ל  וחתוך כריתה  ענין 
ל ): (חולין  הראש העיט ËÈÚÏ.(Â)את וירד וכן דורס  עוף  שם

ט''ו): קיץ:ı˜Â.(בראשית חורף:˙Û¯Á.מלשון מלשון
(Ê).Ï·ÂÈ:יובא.È˘למורא שי  יובילו  כמו  ודורון מנחה 

ע''ו): ואתÈ˙ÎÒÎÒÂ.(·)(תהלים  כמו וגרוי בלבול ענין
ט ): (לעיל  יסכסך  הבוקÂ·˜‰.(‚)אויביו כמו  רקות ענין
כ ''ד ): (לקמן הארץ ממיני‰‡ÌÈË.אשחית:‡·ÚÏ.תבוק שם

(מ''א אט  ויהלך  מלשון והוא ובחשאי בנחת הנעשה  הכשוף
‰ÌÈÂÚ„È.כ ''א): .˙Â·Â‡‰:כשוף מיני
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.ÌÈ¯ˆÓ· איש ונלחמו תחלתו את מפרש סופו

¯ÁÂ.באחיו: ‰˜·Â (לקמן (‚) כמו חכמתו תתרוקן
הארץ: בוקק עו''ג:‰‡ÌÈË.כד) של השמות מן א'

cec zcevn
(‰).¯Èˆ˜ ÈÙÏ ÈÎ:הקציר עת  בוא  Á¯Ù.לפני Ì˙Îכשיתם

להתבשל : קרוב  ויהיה  ˆ‰.הפרח  ‰È‰È ÏÓÂ‚ ¯ÒÂ·Â ר ''ל
הענבים שיתבשלו עד מעט  מעט  הנגמל  בוסר הנץ  כשיהיה

וכל: הרכיםÎÂ¯˙.מכל  הגפנים יונקות  את  הכורת יכרות אז
על  משל  וזה  בהכרתה  יסיר הגדולים  הענפים ואת  במזמרות
שיכבשו עד הצלחתם לגמר קרובים  כשיהיו לומר ומגוג גוג
ההם בגוים ונלחם  ה ' יצא אז בגולה  העיר חצי  ויצא ירושלים

קצף : בשצף Â„ÁÈ.(Â)ויאבדם Â·ÊÚÈנעזבים יהיו יחדיו כולם
וכו בהרים המצוים בימיı˜Â.':לעופות  עליהם ישכנו העופות

מדמה: וישתו  מבשרם ויאכלו החורף בימי והבהמות הקיץ
(Ê).È˘ Ï·ÂÈ ממושך עם שהיה  ישראל  עם  את דורון יובא

מעשים בהם נראה אשר מהעם  דורון יובא נורא  ומעם ומורט
במ ''ש: הדבר  וכפל והלאה לעם היה אשר היום מן נוראים 

.Â˜ Â˜ ÈÂ‚ומקוה וחוזר לה ' מקוה היה  גלותם ימי בכל אשר
ברגליהם : ורמסוהו ארצו את  בזזו כי ÌÂ˜Ó.ועם Ï‡ההבאה

הר והוא  צבאות  ה ' שם שמה  נקרא אשר המקום  אל  תהיה
(לקמן קדשי  הר על  וכו' לה ' מנחה  וכו' והביאו נאמר  וכן ציון

ÂÎÂ'.(‡)סו): ·ÎÂ¯להפרע דברו  ישלח  מהרה  לומר רצה 
והרתת :ÂÚÂ.מהם : החרדה  הגוף:·˜¯·Â.תנועת  (·)בתוך 

.È˙ÎÒÎÒÂ:בזה זה  ונלחמו ביניהם ותגר  בלבול ·ÎÏÓÓ‰.אעשה ‰ÎÏÓÓ:מצרים בארץ  היו  רבות  תתרוקןÂ·˜‰.(‚)ממלכות 
במ''ש : ענין כפל והוא  בחכמה  ייעצו ולא עצתו  ואשחית  בקרבו אשר השכלי  ÂÎÂ'.רוח  Â˘¯„Âהרעה עליהם שכלתה כראותם

הבאי: בדברי עסוקים יהיו הנה וכאומר וכו' האלילים אל  ידרשו

oeiv zcevn
(‰).Ì˙Î: השלמה נגמרÒÂ·Â¯.ענין שלא  הפרי נקרא כן

ל''א): (ירמיה  בוסר אכלו אבות כמו תגדל ‚ÏÓÂ.בשולו ר ''ל 
שמרגילין אמו משדי הנגמל  הילד מלשון והושאל מעט  מעט 

מעט: מעט  לאכול  וכןˆ‰.אותו ממני וגדול  פרח כענין הוא
מ '): (בראשית  נצה  עלתה כפורחת  והיא הם‰ÌÈÏÊÏÊ.נאמר

הרכים: הגפנים  בו·Â¯ÓÊÓ˙.יונקות שכורתים הכלי שם 
ד '): (יואל  לרמחים  ומזמרותיכם וכן כן‰Â˘ÈË˙.הזמורות 

מל ' והוא ואנה אנה המתפשטים  הגדולים הענפים יקראו 
ה): (ירמיה נטישותיה  הסירו וכן ט''ז) (שופטים  בלחי וינטשו

.¯ÈÒ‰:הסרה התיז‰˙Ê.מלשון ובדרז''ל  וחתוך כריתה  ענין 
ל ): (חולין  הראש העיט ËÈÚÏ.(Â)את וירד וכן דורס  עוף  שם

ט''ו): קיץ:ı˜Â.(בראשית חורף:˙Û¯Á.מלשון מלשון
(Ê).Ï·ÂÈ:יובא.È˘למורא שי  יובילו  כמו  ודורון מנחה 

ע''ו): ואתÈ˙ÎÒÎÒÂ.(·)(תהלים  כמו וגרוי בלבול ענין
ט ): (לעיל  יסכסך  הבוקÂ·˜‰.(‚)אויביו כמו  רקות ענין
כ ''ד ): (לקמן הארץ ממיני‰‡ÌÈË.אשחית:‡·ÚÏ.תבוק שם

(מ''א אט  ויהלך  מלשון והוא ובחשאי בנחת הנעשה  הכשוף
‰ÌÈÂÚ„È.כ ''א): .˙Â·Â‡‰:כשוף מיני
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i"yx
(‡).ıÈ˜· ‚Ï˘Î בחמה התאנים ששוטחין בשעה

לאכול  והקיץ הלחם כדאמר קציעות ולעשות ליבשן
טו)הנערים ב ÂÏ„.(·):(שמואל ¯ÂÙˆÎ נד שהוא

לקנו: חוזר שהוא ˙·Â‡.וכדרור ‡Ï ÌÁ ˙ÏÏ˜ ÔÎ
בפיו: שהוציאה רונדל''ע „¯Â¯.למי הנקרא עוף הוא

כבשדה: בבית שדרה דרור ונקרא ˘ËÂ(‚)בלעז
.ÒÂÒÏ יסורין כסילים לגו נכון שבט ואף עשוי הוא

לרשע: ÏÈÒÎ.(„)מוכנין ÔÚ˙ Ï‡ ומצה ריב בדברי
לו: תשוה ÏÈÒÎ.(‰)פן ‰Ú לרעה להסיתך הבא

אולתו: לו ·ÂÈÈÚ.הודע ÌÎÁ ‰È‰È ÔÙ שני וטעם
לו  שתשוה בדבר תען אל בתוכם מפורש אלו פסוקים
חכם  יהי' תענהו לא שאם בדבר כסיל ענה תענהו אם

˘Â˙‰.(Â)בעיניו: ÒÓÁ ÌÈÏ‚¯ ‰ˆ˜Ó ששולח מי
לחזור  הרבה שלוחים רגלי מקצה הוא כסיל ביד דברים

בתחלה  שלחו אשר הראשון שעיות מה לתקן ולשלוח
הכסיל: שליחות על עליו זועף שחבירו חמס ושותה

(Ê).ÁÒÙÓ ÌÈ˜Â˘ ÂÈÏ„עיני דלו כמו לח)גבהו (ישעי'

ודבר  ממנו, גבוהים לפסח נראין אדם כל של השוקים
איך  החכמה לימוד על אותו האומר כסיל בפי משל זה
ממנו, היא וגבוהה נפלאה החכמה ללמוד באים אנו

מפסח: שוקים דליו אומר ·Ó‚¯Ó‰.(Á)המשל
היא  להתקיים לא בו שצוררין שאבן בלעז פרונדול''א
של  אינו כבוד לכסיל הנותן כך להזרק, שעומדת שם
שאינו  לתלמיד תורה המלמד על דרשו ורז''ל קיימא,

למרקוליס: אבן כזורק שהוא ·È„(Ë)הגון ‰ÏÚ ÁÂÁ
.¯ÂÎ˘ האמור המשל כן שכור ביד נדבק שהוא כחוח

ולקוץ  לחוח להם להיות הכסיל בפי נדבק למטה
המשל: ומהו מכאיב,

cec zcevn
(‡).‚Ï˘Îומטר התאנים שטיחת בעת  השלג  יורד  אם כמו

התאנים מפסידים  כי נאין שאינם דברי' שהמה הקציר  בעת
יתרון שאין יחשוב שאז הכסיל את  לכבד נאה  לא כן והתבואה

נודד ÂÙˆÎ¯.(·)לחכמה : להיות  מקנו  הפורח צפור כמו 
הם הנה  השמים לעוף מקנו הפורח הדרור  וכמו מאכלו  להשיג 
עצמו המקלל  אל  ובאים  חוזרים חנם קללת כן לקנם חוזרים 

יבואו: קרבו ואל  יצאו להכות˘ËÂ.(‚)מפיו  הוכן  שוט  הנה
אל  בו למשכו לחמור הוכן ומתג הדרך  להטותו הסוס  בו 
אולתו לעזוב לייסרו הכסילים לגוף הוכן ושבט הנרצה  מקום

בדברים: יוסר לא  ˙ÔÚ.(„)כי  Ï‡כאשר לכסיל תשיב אל 
בעיני לו דומה תהיה כשתשיב  כי ומצה  ריב בדברי אולת  ידבר
גם ויחשבו למאמריו מאמריך  בין הפרש אין כי  השומעים 
כי לחכמים  שניהם  יחשבו לא בוודאי כי כמוהו לכסיל  אותך 
פירש ולא  הכתוב (וקצר בזה זה  להתקוטט החכמים  דרך  אין
בדבר שהוא  יובן המקרא  מסוף  כי ומצה ריב בדברי לומר

דומים): שניהם כאשרÚ‰.(‰)שדברי לכסיל  תשובה השב 
של  יאמר  כי לחכם  עצמו יחזיק פן  כי טעותו  לו והראה התורה  בדבר אולתו  בזהידבר תחשב  ולא ענהו ולכך מענה  מצאת א 

המקרא ): מסוף  יובן ומאליו  הואיל  בזה  גם הכתוב (וקצר בהשכל ודבריך  אולת שדבריו  יראו הכל  כי  Â‚Â'.(Â)כמוהו  ‰ˆ˜Ó
רגליו לכתת הוא  צריך  ובע''כ הכוונה ומהפך ידבר בדעת  לא הכסיל הנה כסיל  ביד  אמריו ושולח  לרגליו מרגוע  לתת הרוצה
יחשוב כי דעת בלי הנאמרים השליח  דברי בעבור עליו  יזעף  חבירו כי חמס עוד  ושותה הכסיל שקלקל  מה לתקן  מהרה לרוץ 

המשלח : מפי יצאו  לא„ÂÈÏ.(Ê)שכן הכסילים  בפי המשל  וכן יפסח  ולזה  מזה זה גבוהים המה הפסח מן שהשוקים כמו 
הנמשל : אל לכסיל Â¯ˆÎ¯.(Á)תשוה הנותן כן לזרוק, עומד  הוא  כי בתוכו  ישאר מועט  שזמן הקלע  בכלי אבן הצורר כמו

כסילות: במעשה עצמו את יבזה מהר כי בכבודו ישאר זמן  מעט כי נוקבÁÂÁ.(Ë)כבוד שהוא שכור  ביד  העולה הקוץ כמו 
ולאחרים: לעצמו יזיק הכסילים בפי אשר המשל כן לאחרים, בו ומזיק  כפיו

oeiv zcevn
(‡).ıÈ˜·וחורף וקיץ  כמו ליבש  התאנים  שטיחת  עת הוא

ח): תהלהÂ‡‰.(בראשית נאוה כמו  לג):נאה Â¯„Î¯.(·)(תהלים
היתה כאילו בבתים שמקננת ע''ש דרור ותקרא  עטלף הוא
דרור וקראתם כמו חירות ענין הוא דרור כי אדם מבני חפשית

כה): שוט ˘ËÂ.(‚)(ויקרא קול כמו ושבט  ג):שרביט  Ó˙‚.(נחום
עדיו ורסן במתג בו  להנהיג עשוי רסן  כעין  לב):הוא  (תהלים

.Â‚Ï גוך אחרי כמו כג):לגוף  עניה˙ÔÚ.(„)(יחזקאל מל '
ודמיון :˙˘Â‰.ותשובה : השואה  קציצהÓ˜ˆ‰.(Â)מל ' מל '
עקביך ÒÓÁ.וכתיתה : נחמסו  לענין וקרוב סרה (ירמיה דברי 

הסרה :יג) למרום„ÂÈÏ.(Ê)שהוא  עיני דלו כמו הרמה ענין
לח): הרגלים:˘ÌÈ˜Â.(ישעיה Â¯ˆÎ¯.(Á)מחגר:ÁÒÙÓ.שוקי

כספו צרור כמו  קשירה  מב):ענין  יקרא·Ó‚¯Ó‰.(בראשית כן
באבן מל' והוא האבנים  ומשליכים רוגמים בו כי על הקלע 

כ):ירגמו בלבנוןÁÂÁ.(Ë)(ויקרא אשר החוח  כמו קוץ מין
יד): ב' (מלכים
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i"yx
(‡).ıÈ˜· ‚Ï˘Î בחמה התאנים ששוטחין בשעה

לאכול  והקיץ הלחם כדאמר קציעות ולעשות ליבשן
טו)הנערים ב ÂÏ„.(·):(שמואל ¯ÂÙˆÎ נד שהוא

לקנו: חוזר שהוא ˙·Â‡.וכדרור ‡Ï ÌÁ ˙ÏÏ˜ ÔÎ
בפיו: שהוציאה רונדל''ע „¯Â¯.למי הנקרא עוף הוא

כבשדה: בבית שדרה דרור ונקרא ˘ËÂ(‚)בלעז
.ÒÂÒÏ יסורין כסילים לגו נכון שבט ואף עשוי הוא

לרשע: ÏÈÒÎ.(„)מוכנין ÔÚ˙ Ï‡ ומצה ריב בדברי
לו: תשוה ÏÈÒÎ.(‰)פן ‰Ú לרעה להסיתך הבא

אולתו: לו ·ÂÈÈÚ.הודע ÌÎÁ ‰È‰È ÔÙ שני וטעם
לו  שתשוה בדבר תען אל בתוכם מפורש אלו פסוקים
חכם  יהי' תענהו לא שאם בדבר כסיל ענה תענהו אם

˘Â˙‰.(Â)בעיניו: ÒÓÁ ÌÈÏ‚¯ ‰ˆ˜Ó ששולח מי
לחזור  הרבה שלוחים רגלי מקצה הוא כסיל ביד דברים

בתחלה  שלחו אשר הראשון שעיות מה לתקן ולשלוח
הכסיל: שליחות על עליו זועף שחבירו חמס ושותה

(Ê).ÁÒÙÓ ÌÈ˜Â˘ ÂÈÏ„עיני דלו כמו לח)גבהו (ישעי'

ודבר  ממנו, גבוהים לפסח נראין אדם כל של השוקים
איך  החכמה לימוד על אותו האומר כסיל בפי משל זה
ממנו, היא וגבוהה נפלאה החכמה ללמוד באים אנו

מפסח: שוקים דליו אומר ·Ó‚¯Ó‰.(Á)המשל
היא  להתקיים לא בו שצוררין שאבן בלעז פרונדול''א
של  אינו כבוד לכסיל הנותן כך להזרק, שעומדת שם
שאינו  לתלמיד תורה המלמד על דרשו ורז''ל קיימא,

למרקוליס: אבן כזורק שהוא ·È„(Ë)הגון ‰ÏÚ ÁÂÁ
.¯ÂÎ˘ האמור המשל כן שכור ביד נדבק שהוא כחוח

ולקוץ  לחוח להם להיות הכסיל בפי נדבק למטה
המשל: ומהו מכאיב,

cec zcevn
(‡).‚Ï˘Îומטר התאנים שטיחת בעת  השלג  יורד  אם כמו

התאנים מפסידים  כי נאין שאינם דברי' שהמה הקציר  בעת
יתרון שאין יחשוב שאז הכסיל את  לכבד נאה  לא כן והתבואה

נודד ÂÙˆÎ¯.(·)לחכמה : להיות  מקנו  הפורח צפור כמו 
הם הנה  השמים לעוף מקנו הפורח הדרור  וכמו מאכלו  להשיג 
עצמו המקלל  אל  ובאים  חוזרים חנם קללת כן לקנם חוזרים 

יבואו: קרבו ואל  יצאו להכות˘ËÂ.(‚)מפיו  הוכן  שוט  הנה
אל  בו למשכו לחמור הוכן ומתג הדרך  להטותו הסוס  בו 
אולתו לעזוב לייסרו הכסילים לגוף הוכן ושבט הנרצה  מקום

בדברים: יוסר לא  ˙ÔÚ.(„)כי  Ï‡כאשר לכסיל תשיב אל 
בעיני לו דומה תהיה כשתשיב  כי ומצה  ריב בדברי אולת  ידבר
גם ויחשבו למאמריו מאמריך  בין הפרש אין כי  השומעים 
כי לחכמים  שניהם  יחשבו לא בוודאי כי כמוהו לכסיל  אותך 
פירש ולא  הכתוב (וקצר בזה זה  להתקוטט החכמים  דרך  אין
בדבר שהוא  יובן המקרא  מסוף  כי ומצה ריב בדברי לומר

דומים): שניהם כאשרÚ‰.(‰)שדברי לכסיל  תשובה השב 
של  יאמר  כי לחכם  עצמו יחזיק פן  כי טעותו  לו והראה התורה  בדבר אולתו  בזהידבר תחשב  ולא ענהו ולכך מענה  מצאת א 

המקרא ): מסוף  יובן ומאליו  הואיל  בזה  גם הכתוב (וקצר בהשכל ודבריך  אולת שדבריו  יראו הכל  כי  Â‚Â'.(Â)כמוהו  ‰ˆ˜Ó
רגליו לכתת הוא  צריך  ובע''כ הכוונה ומהפך ידבר בדעת  לא הכסיל הנה כסיל  ביד  אמריו ושולח  לרגליו מרגוע  לתת הרוצה
יחשוב כי דעת בלי הנאמרים השליח  דברי בעבור עליו  יזעף  חבירו כי חמס עוד  ושותה הכסיל שקלקל  מה לתקן  מהרה לרוץ 

המשלח : מפי יצאו  לא„ÂÈÏ.(Ê)שכן הכסילים  בפי המשל  וכן יפסח  ולזה  מזה זה גבוהים המה הפסח מן שהשוקים כמו 
הנמשל : אל לכסיל Â¯ˆÎ¯.(Á)תשוה הנותן כן לזרוק, עומד  הוא  כי בתוכו  ישאר מועט  שזמן הקלע  בכלי אבן הצורר כמו

כסילות: במעשה עצמו את יבזה מהר כי בכבודו ישאר זמן  מעט כי נוקבÁÂÁ.(Ë)כבוד שהוא שכור  ביד  העולה הקוץ כמו 
ולאחרים: לעצמו יזיק הכסילים בפי אשר המשל כן לאחרים, בו ומזיק  כפיו

oeiv zcevn
(‡).ıÈ˜·וחורף וקיץ  כמו ליבש  התאנים  שטיחת  עת הוא

ח): תהלהÂ‡‰.(בראשית נאוה כמו  לג):נאה Â¯„Î¯.(·)(תהלים
היתה כאילו בבתים שמקננת ע''ש דרור ותקרא  עטלף הוא
דרור וקראתם כמו חירות ענין הוא דרור כי אדם מבני חפשית

כה): שוט ˘ËÂ.(‚)(ויקרא קול כמו ושבט  ג):שרביט  Ó˙‚.(נחום
עדיו ורסן במתג בו  להנהיג עשוי רסן  כעין  לב):הוא  (תהלים

.Â‚Ï גוך אחרי כמו כג):לגוף  עניה˙ÔÚ.(„)(יחזקאל מל '
ודמיון :˙˘Â‰.ותשובה : השואה  קציצהÓ˜ˆ‰.(Â)מל ' מל '
עקביך ÒÓÁ.וכתיתה : נחמסו  לענין וקרוב סרה (ירמיה דברי 

הסרה :יג) למרום„ÂÈÏ.(Ê)שהוא  עיני דלו כמו הרמה ענין
לח): הרגלים:˘ÌÈ˜Â.(ישעיה Â¯ˆÎ¯.(Á)מחגר:ÁÒÙÓ.שוקי

כספו צרור כמו  קשירה  מב):ענין  יקרא·Ó‚¯Ó‰.(בראשית כן
באבן מל' והוא האבנים  ומשליכים רוגמים בו כי על הקלע 

כ):ירגמו בלבנוןÁÂÁ.(Ë)(ויקרא אשר החוח  כמו קוץ מין
יד): ב' (מלכים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oihib(ipy meil)

.dgikenïðz àì éî(:er)xn`e ,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd , ¦Ÿ§©
legiy jhib df ixd dléúàa àì íà åéLëòîjil`íéðL ãòå ïàkî ¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥

,Lãç øNò,hbd legi `l ,onfd jeza `ea` m` j`eseqalúî ¨¨Ÿ¤¥
Lãç øNò íéðL CBúa,onfd jeza `a `ly i`pzd miiwzdeoicd §§¥¨¨Ÿ¤

y `edèb äæ éøäryn rxtnl.dpizpd zda ïðéeäådl`ye - £¥¤¥§©¦¨¨
`xnbd(my)ñéit ànL Leçéðåonfd jeza ezy` z` lrad §¥¤¨¦¥

,dnir cgiizdeàðeä áø øa äaø øîàå(my)oi` recn ayiil §¨©©¨©©¨
,jkl miyyegáøc déîMî éøî àaà øîà éëämy dpyndy ¨¦¨©©¨¨¦¦§¥§©

zwqerøîBàa,hbd zxiqn zrya oic ziaa lradéìò úðîàð §¥¤¡¤¤¨©
zpn`p `dz ,oyi hb `edy hbd lr xrxrl `ea` m`y dy`d

éúàa àlL øîBìlr xrxrl on`p epi` okle .dnir izcgiizp `le ©¤Ÿ¨¦
`l m`y ,rnyn ax ixacne .exrxri `l oic ziay oky lke ,hbd
`ay hbd `ax xiykd recne ,ecgiizp `ny yegl yi ,dpin`d

.eiptléqkéàó.`ax mlkp -àúléî éàlbéà óBñìxacd xxazd - ¦©¦§¦©©¦§¨
éàåä äñeøàc,d`yp `l oiicryäàeNða eøîà íà àáø øîàyiy ©£¨£©¨©¨¨¦¨§¦§¨

xfgne eilr daiagy itl dnir cgiizd lrad `ny yegl
m`d ,dqiitleøîàémb jkl yeygl yiyäñeøàa`l oiicry Ÿ§©£¨

.hb eze`a yxbl xyt`y `ax dxed dtie ,eilr daagzp
àä ,àáø øîàdf oic -ïì àéòaéî à÷ éàcåwtzqdl epl yi i`ce - ¨©¨¨¨©©¨¦©§¨¨
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האשך בימור טאסכת גילין טיום שני עאוד ב
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א. עמוד פה øîà,דף ìàeîLe לענין כישראל, דינו ישראל רובם שאם ששנינו מה §¥¨©

ìbä úà åéìò çwôì השבת את ומחללים הוא ישראל שמא שחוששים נאמר, בשבת §©¥©¨¨¤©©
ששמואל  הרי, מפקחים. אין נכרים, רובם אם וכל־שכן מחצה, על במחצה אבל להצלתו.

הרוב. אחר שהולכים נפש בפיקוח סובר

הגמרא: øîzéàמתרצת àLéøà ìàeîLc øîzéà ék על נשנו שמואל דברי - ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©
ש  ששנינו המשנה. של íéiúekהרישא áBø íà כ כךéúek,דינו ìàeîLעל øîà ¦¦¦¦¨©§¥

,ïk Bðéà Lôð çewt ïéðòìe הולכים שאין לפי מפקחים כותים ברוב אפילו אלא §¦§©¦©¤¤¥¥
הרוב. אחר נפש בפיקוח

כשנאמר  ומפקחים, כישראל דינו כותים ברוב שאפילו שמואל, לפי הגמרא: מבררת

ש  íéiúekבמשנה áBø íà כ àúëìéäדינו éàîì ,éúek איזה לגבי כן.- נאמר דין ¦¦¦¦§©¦§§¨
הגמרא: àtt,משיבה áø øîàשמותר לענין ככותי úBìáðדינו Bìéëàäì בידיים ¨©©¨¨§©£¦§¥

ויתגייר. שיגדל עד

שבמשנה: השני בדין החידוש את מבררת éàîìהגמרא ,ìàøNé ,ìàøNé áBø íà¦¦§¨¥¦§¨¥§©
àúëìéä.נכרים ומחצה ישראל שמחצה בעיר מהנמצא יותר כישראל דינו ענין לאיזה - ¦§§¨

לענין הגמרא: Búãéáà,משיבה Bì øéæçäì,אבידתו לו מחזירים ישראל ברוב שרק §©§¦£¥¨
מחצה. על במחצה ולא

המשנה: של בסיפא החידוש את מבארת éàîìהגמרא ,ìàøNé äöçî ìò äöçî¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§©
àúëìéä.:הגמרא Lé÷ì,משיבה Léø øîàכישראל דיניìדינו שדיני ïé÷æð.גבי ¦§§¨¨©¥¨¦§§¨¦

ששנינו וכפי לנכרי, ישראל בין חלוקים לז:)נזיקין נכרי (ב"ק של שנגח ישראל של שור

ישראל  ושל שלם, נזק משלם מועד ובין תם בין ישראל של שנגח נכרי של ושור פטור,

הגמרא: מבררת שלם. נזק ומועד נזק חצי משלם תם ישראל, של éîcשנגח éëéä- ¥¦¨¥
כישראל. שדינו נאמר אופן déãécבאיזה àøBúì ïãéc àøBz déçâðc ,àîéð éà- ¦¥¨§¨§¥¨¦¨§¨¦¥

דינו  מדוע מחצה, על מחצה בה שיש בעיר הנמצא של שורו נגח ישראל של ששור

ו  ספק, הוא הרי לו, לשלם äéàøכישראל éúééðהוא מבארת ìB÷Lðå.שישראל ©§¥§¨¨§¦§
àëéøö,הגמרא: àìבאופן ïãécאלא àøBúì déãéc àøBz déçâðc שורו שנגח - Ÿ§¦¨§¨§¥¨¦¥§¨¦¨

לו  לשלם ישראל ותבעו ישראל, של שורו את מחצה על מחצה בעיר הנמצא של התם

לפיכך, ישראל. של שנגח נכרי של שור כדין שלם נזקàbìtנזק חצי -déì áéäé ©§¨¨¦¥
וב  אופן. בכל חייב הוא שזה שהזיק, ישראל של תם שור àbìtכדין Cãéà נזק חצי - ¦¨©§¨

déìהנוסף, àîéð,ופטור אני שישראל יתכן הרי לניזק, המזיק יאמר -éúééà הבא - ¥¨¥©§¥
ìB÷Leאתה àðà ìàøNé åàìc äéàø.שהזיק נכרי של שור כדין הנוסף החצי את §¨¨§¨¦§¨¥£¨§

במשנה: eëå',שנינו úìBtî åéìò ìôpL éî חי ספק שם, אינו ספק שם הוא ספק ¦¤¨©¨¨©¤§
מבררת: הגמרא הגל. את עליו מפקחין ישראל, ספק כותי ספק מת, ÷øîàספק éàî.הללו הספקות כל את התנא נקט מדוע - ©¨¨©

הגמרא: ÷øîàמבארת àéòaéî àì.'לומר צריך 'אין בדרך הספיקות כל את נקט התנא -àéòaéî àì ה שאין ôñ÷באופן Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¨¥
אם íL,אלא Bðéà ÷ôñ íL àeäלנו déúéàשברור éàcשם נמצא הוא שאם -c ,àeä éç בודאיeléôà àlà .ïéçwôî ¨¨¥¥¨§¦¦¥©§§©§¦¤¨£¦

עדיין שם הוא אם שגם éçבאופן ÷ôñהואàéòaéî àìå .ïéçwôî ,úî ÷ôñ שה ìàøNécבאופן úî ÷ôñ éç ÷ôñ- ¨¥©¨¥¥§©§¦§Ÿ¦©§¨¨¥©¨¥¥§¦§¨¥
ישראל, eléôàבאיש àlàאםéúek ÷ôñהואïéçwôî ,ìàøNé ÷ôñ. ¤¨£¦¨¥¦¨¥¦§¨¥§©§¦

i"yx

øîà ìàåîùå .à ãåîò äô óã
ìâä úà åéìò ç÷ôìm`c xn`w .

lr dvgna la` l`xyi aex
:mizek aexa y''ke `l dvgnåðéà

ïëmizek aexa elit` xn`c .
:oigwtnàúëìéä éàîìizek ied .

xn`c oeik l`enyc `ail`
devnc okyÎlk eilr oigwtn
:izek ied `zklid i`nle ezeigdl

úåìéáð åìéëàäìlawie lcbiy cr .
:zexib eilrìàøùé ìàøùé áåø íà

àúëìéä éàîìaexa l`xyi ied .
i` dvgn lr dvgnn ith l`xyi
lr dvgna zeliap elik`dl `ly

:dil opitq `l dvgnïé÷æðìxey .
xeht izek ly gbpy l`xyi ly
l`xyi ly gbpy izek ly xeye
mly wfp mlyn cren oia mz oia
mz l`xyi ly gbpy l`xyi lye
wfp mlyn cren wfp ivg mlyn

:mlyïãéã àøåú äéçâðã àîéð éà
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oihib(oey`x meil)

,ïðéLééç àì ,úî ànLj` ,ig zwfga eze` micinrnyúeîé ànL ¤¨¥Ÿ©§¦¨¤¨¨
,cizraïðéLééçepizpyna okle ,zeni `ly dwfg mc`l oi`y ©§¦¨

lek`l dxeq` `ziixaa j` ,ig `edy zwfga dnexza zlke`
.zeni `ny yegl yiy ,dnexz

,`xnbd dywn,àáøì äðúî øa àcà áø déì øîàlkdy oipn ¨©¥©©¨©©§¨§¨¨
,zeni `ny yeygl yiy micenãBð àäåoian oii cep gwela ixde - §¨

epnn zezyl xeq` oerny iaxe iqei iaxe dcedi iaxly ,mizekd
,cepd rwai `ny ,zexyrne zenexz yixtiy mcewúeîé ànMëc¦§¤¨¨

àeä,zeni `nyl dnecy-éâéìôexaeq xi`n iaxy ,dfa ewlgpe - §¦¥
.yeygi `l zeni `nyl s` ok m`e ,cepd rwai `nyl yegl oi`y

,`xnbd zvxznãBð éðàL ,àzø÷ñcî äãeäé áø øîà,cep dpey - ¨©©§¨¦¦§©§¨©¦
meynì déì øñîc øLôàcøîBL`ly eilr xenyiy cepd z` §¤§¨§¨©¥§¥

oi` mc`l j` ,cepd zriwal yyeg xi`n iax oi` okle ,rwti
,dzinl yegl yiy mc`a `ed dcen okle ,zeni `ly dxiny

.cin dnexza lek`l dxeq`e
,`xnbd dywné÷úî,àiLøLî áø dì ó,xney lr jenqp recn ©§¦¨©§©§¦¨

ixdéáøòéøö àáøò CC`ed cepd xayi `ly jl axry xneyd - ©§¨©§¨¨¦
v envr.ezxinya ryti `ly eilr gibyiy axr jix

,`xnbd zvxznúî ànL ,àáø øîà àlàlkd zrclïðéLééç àì ¤¨¨©¨¨¤¨¥Ÿ©§¦¨
j` ,ig zwfga eze` micinrnyúeîé ànL,cizraàéä éàpz- ¤¨¨©¨¥¦

,zeni `ny miyyeg oi` xi`n iaxl ,`id mi`pz zwelgn
iaxk `id `ziixad j` ,dnexza zxzen lkd zrcl epizpyne

:dnexza dy`d dxeq` okle ,zeni `ny yyegy dcedi
,dpyna epipyçìBMäoaxw'eëå íiä úðéãnî Búàhçoiaixwn ©¥©©¨¦§¦©©¨§

z` aixwn recn ,`xnbd dywn :miiw `edy zwfga dze`
,ez`hgäëéîñ àðéòa àäå,dhigy iptl epaxw lr oaxwd lra ly §¨§¦¨§¦¨

,`xnbd zvxzn .jenql leki gilyd oi`e,óñBé áø øîàepizpyn ¨©©¥
,zwqer,íéLð ïaø÷a,sqep uexiz d`ian `xnbd .zekneq opi`y §¨§©¨¦

,øîà àtt áøxaecny xyt` miyp` ly oaxwa s`óBòä úàhça ©¨¨¨©§©©¨
.dkinq dkixv dpi`y

y mipte` dyly epizpyna epipy.ig zwfga mc` micinrn
:zg` `nbeca zwtzqn epizpyn oi` recn zx`an `xnbd

àëéøöe,mipte` dylya zepyl dpynd dkxvede -ïðéòeîLà éàc §¦¨§¦©§¦¨
`iand gilya wx eprinyn `pzd did m`y -èb,mid zpicnn ¥

,ig zwfga lrad z` cinrdl eliwd hba wxy mixne` epiid
øLôà àìc íeMîzpicnn ezy`l hb gelyl mc` lkei `ly - ¦§Ÿ¤§¨
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,oileg,àîéàyàìmby epipy jkl ,ig zwfga ecinrdl eliwd ¥¨Ÿ
.zny miyyeg oi` dnexz oiprlïðéòeîLà éàåoicd mb dpyna - §¦©§¦¨

a zxzeny,äîeøzjk eliwd dnexza `weecy mixne` epiid §¨
meynïéðîæc[minrty-]øLôà àìc`idy oebk ,oileg lek`l dl §¦§¦§Ÿ¤§¨

,ig zwfga ecinrdl eliwd jkl ,diiprìáàgleydóBòä úàhç £¨©©¨
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y ,epaxw z`ìeòéì àì[qipkdl `l-]äøæòì ïéleç,oklàëéøö- Ÿ¥¦¨£¨¨§¦¨
mlekay ,mipte`d zyly z` eprinydl dpynd dkxved

:ig zwfga eze` micinrn

äðùî
:ig zwfga mc` micinrn oi` okid zx`an epizpynìLíéøác äL §Ÿ¨§¨¦
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âøäéì àöBiäå ,íiaoi` ,ezn m` mircei oi`e ,dzinl epic xnbpy ©¨§©¥¥¨¥

`l` ,miig zwfga mze` micinrnéøîeçå íéiç éøîeç ïäéìò ïéðúBð§¦£¥¤§¥©¦§§¥
,íéúîdzid m`yìàøNé úad`eypïäëìdxeq` dlra zn m`y ¥¦©¦§¨¥§Ÿ¥

,dnexzaïäk úáed`eypdìàøNéìzlke` dlra zn m`y ©Ÿ¥§¦§¨¥
zn wtq ig wtq lrady oeike ,dnexzaäîeøúa ìëàz àìŸŸ©¦§¨

:mizn ixnege miig ixneg mdilr mipzepy

àøîâ
miig ixneg eilr mipzep ,dzinl epic xnbpy iny ,dpyna epipy

.mizn ixnegeeðL àì ,óñBé áø øîà,znk eze` miwifgn oi`y ¨©©¥Ÿ¨
àlàdzinl epic xnbp m`,ìàøNé ìL ïéc úéáae`vny xyt`y ¤¨§¥¦¤¦§¨¥
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déì éìè÷oi`e ,cin eze` mibxed ,dzinl epic xnbpy oeik - ¨§¥¥
.mda exfg `ny yeygl

,`xnbd dywnéiaà déì øîàa ixde ,sqei axléãáBò ìL ïéc úéa ¨©¥©©¥¥¦¤§¥
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dzinl FpiC xnbPW ipFlR Wi` z`éðBìôe ,éðBìt ìL Bðéc úéáa ¤¦§¦¤¦§©¦§¥¦¤§¦§¦

âøäé äæ éøä ,åéãò éðBìôexg` `ny miyyeg oi`e ,mzecr it lr §¦¥¨£¥¤¥¨¥
miyyeg epizpyna recne ,edexhte zekf el e`vn epic xnbpy

.edexhte zekf el e`vn `ny
,`xnbd zvxznàîìcéðàL çøBagxay oeiky ,gxea oic dpey - ¦§¨¥©©¦

epic xnbpy s` lr ,gxa `lyk j` ,zekf el miytgn `l i`ce
.zekf el e`vne exfg `ny yegl yi ,dzinl

.`ziixan diyew cer sqei ax lr dywn `xnbd,òîL àzcr m` ¨§©
y cirnúî éðBìt Léà ,íéøîBà eéäL ìàøNé ìL ïéc úéaî òîL- ¨©¦¥¦¤¦§¨¥¤¨§¦¦§¦¥

,xare xfg m` ,zewln dilr miaiigy dxiar minrt 'b xary
eqixky cr mixery eze` milik`ne wegc mewnl eze` miqipkn

zne zrwap(:`t oixcdpq),mixne`y rnyy e` .âøäð éðBìt Léà¦§¦¤¡©
,oic zia zzin aiigzpy,BzLà úà eàéOérny m` j` ©¦¤¦§

ïéñéøèðîewî[dbixdl mipenn-]íéáëBk éãáBò ìLmixne`yLéà ¦©§§¦¦¤§¥¨¦¦
úî éðBìtmixne`y e` ,xtr `ln zial edekilydyéðBìt Léà §¦¥¦§¦

âøäð,mpic ziaaBzLà úà eàéOé ìà.ef zecr it lr ¤¡¨©©¦¤¦§
,`xnbd zxxanàîéìéà ,âøäð éàîe ,úî éàîy [xn`p m`-]úî ©¥©¤¡©¦¥¨¥

dpeekdâøäðå ,Lnî úîdpeekd,Lnî âøäðok m`déúååëceze`-] ¥©¨§¤¡©¤¡©©¨¦§¨¥
[xacíéáëBk éãáBò éab,bxdp e` zn ipelt eze`y mdn rnyy ©¥§¥¨¦
éànàrecn -BzLà úà eàéOé ìà,ef zecraïì àîéé÷ àäzenaia) ©©©©¦¤¦§¨©§¨¨

(:`kwìëck cirnyBnez éôì çéñîmikneqy zrcl `la xtqny - §¨¥¦©§¦
ieb `ed m` s` ,exeaic lrdéì éðîéäî éðeîéäminkg epin`d - ¥¥§¥§¥¥

.ezecrlåàì àlàipelty rnyy cirny dn jgxk lr,úî ¤¨¨¥
y dpeekdúeîì àöBéipelty rnyy dne ,dzinl epic xfbpy - ¥¨

,âøäðy dpeekdâøäéì àöBé,dbixdl epic xfbpy -éðz÷å,`ziixaa ¤¡©¥¥¨¥§¨¨¥
jk rny m`yìàøNé ïéc úéáae zn i`cek eze` miwifgneàéOé §¥¦¦§¨¥©¦

BzLà úàly oic ziaa bxdil `veidy sqei axk `le ,dpnl`k ¤¦§
.mizn ixnege miig ixneg eilr mipzep l`xyi

,`xnbd zvxzníìBòìipelty rnyy cirny xaecn,Lnî úî §¨¥©¨
zøîà÷ãe ,Lnî âøäðåok m`y ,zeywdldéúååëc[xac eze`-]éab §¤¡©©¨§¨¨§©§¦§¨¥©¥

íéáëBk éãáBòmiakek icaer ly oic zia mya ok cirnyk -éànà §¥¨¦©©
àì,ezy` z` mi`iynìëc ïì àîéé÷ àäåk cirnyBnez éôì çéñî Ÿ§¨©§¨¨§¨¥¦©§¦

`ed ieb m` s`éðîéäî éðeîéäef oi` ,eixacl minkg epin`d - ¥¥§¥§¥
y meyn ,`iyewéléî éðäwx ,eixacl minkg epin`d izn - ¨¥¦¥

da éëééL àìc àúléîaoebk ,da mikiiy miiebd oi`y xaca - §¦§¨§Ÿ©§¥¨
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האשך בעא' חצק



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oihib(ipy meil)

ìáàdzinl epic xnbp m`,ìàøNé ìL ïéc úéáa,zn zwfga `ed £¨§¥¦¤¦§¨¥
ydéì éìè÷ ,àìè÷ì àðéc déì ÷ôðc ïåék,dzinl epic xnbpy oeik - ¥¨§¨©¥¦¨¦§¨¨¨§¥¥

.eze` mibxed
`xnbd dywnéiaà déì øîàa epic xnbpyk s` ,sqei axlïéc úéa ¨©¥©©¥¥¦

àúeëæ déì eæçc øLôà ,énð ìàøNé ìLzekf el e`vniy okzi - ¤¦§¨¥©¦¤§¨§¨¥§¨
,`xnbd zvxzn .znk edwifgp recne ,edexhtieàúeëæ déì eæç ék¦¨¥§¨

,zekf el `evnl miieyr izn -àðéc øîâéìc énwîxnbpy mcew ¦©¥§¦§©¦¨
j` ,epicàúeëæ déì eæç àì ez ,àðéc øîb øúae`vniy giky `l - ¨©§©¦¨Ÿ¨¥§¨

.zn zwfga `ed okle ,zekf el
:sqei axl di`x d`ian `xnbddéì àòéiñî àîéìozip m`d - ¥¨§©§¨¥
zekna epipyy ,sqei axl riiql(.f),'eke gxae epic xnbpy inìk̈

íéðL eãîòiL íB÷îoic zia iptaéðBìt Léà úà eðà íéãéòî ,eøîàéå ¨¤©©§§©¦§Ÿ§§¦¦¨¤¦§¦
Bðéc øîâpLdzinläæ éøä ,åéãò éðBìôe éðBìôe ,éðBìt ìL Bðéc úéáa ¤¦§©¦§¥¦¤§¦§¦§¦¥¨£¥¤

,âøäéxacd oi`y ixd ,edexhte zekf e`vn `ny miyyeg oi`e ¥¨¥
,`xnbd dgec .gikyéðàL çøBa àîìcel miytgn oi` gxeady ¦§¨¥©©¦

wxe ,zekf.zekf el e`vne exfg `ny yegl yi gxa `lyk
.sqei axl zxg` di`x d`ian `xnbd,òîL àzcirn cr m` ¨§©

yúî éðBìt Léà íéøîBà eéäL ìàøNé ìL ïéc úéaî òîLenvrn ¨©¦¥¦¤¦§¨¥¤¨§¦¦§¦¥
lirl x`azpy enk](:gk)y ,mdn rnyy e` ,[âøäð éðBìt Léà¦§¦¤¡©

,oic zia zzin aiigzpy.BzLà úà eàéOérny m` j` ©¦¤¦§
íéñéøèðîewî[bexdl mipenn-]íéáëBk éãáBò ìLmixne`yLéà ¦©§§¦¦¤§¥¨¦¦

,úî éðBìtlirl x`azpy enk] envrn(:gk)mixne`y e` ,[Léà §¦¥¦
âøäð éðBìt,mpic ziaaBzLà úà eàéOé ìà.ef zecr it lr §¦¤¡©©©¦¤¦§

,`xnbd zxxanàîéìéà ,âøäð éàîe ,úî éàîy [xn`p m`-]úî ©¥©¤¡©¦¥¨¥
zn dpeekd,Lnî âøäðå ,Lnîm`okdéúååëc[xac eze`-]éab ©¨§¤¡©©¨¦§¨¥©¥

íéáëBk éãáBò,zn ipelty mdn rnyyéànàrecn -úà eàéOé ìà §¥¨¦©©©©¦¤
ïì àîéé÷ àä ,BzLà(:`kw zenaia)yBnez éôì çéñî ìkxtqny - ¦§¨©§¨¨¨¥¦©§¦

ieb `ed m` s` ,exeaic lr mikneqy zrcl `laéðîéäî éðeîéä¥¥§¥§¥
déì.eixacl minkg epin`d -åàì àlàrnyy dn jgxk lr ¥¤¨¨

ipelty,úîy dpeekdúeîì àöBé,dzinl epic xfbpy,âøäðå ¥¥¨§¤¡©
y dpeekdâøäéì àöBé,dbixdl epic xfbpyéðz÷åm`y ,`ziixaa ¥¥¨¥§¨¨¥
jk rnyìàøNé ìL ïéc úéáae znk eze` miwifgnúà eàéOé §¥¦¤¦§¨¥©¦¤

,BzLàl`xyi ly oic ziaa bxdil `veidy sqei ax ixack gken ¦§
.zn i`cek eze` miwifgn

,`xnbd dgec,Lnî âøäðå ,Lnî úî íìBòìm`y ,dywedy dne §¨¥©¨§¤¡©©¨
okíéáëBk éãáBò éab déúååëcmdly oic zia mya ok cirnyk - ¦§¨¥©¥§¥¨¦

àì éànà,ezy` z` mi`iynBnez éôì çéñî ìëc ïì àîéé÷ àäå ©©Ÿ§¨©§¨¨§¨¥¦©§¦
`ed ieb m` s` -éðîéäî éðeîéäef oi` ,eixacl minkg epin`d - ¥¥§¥§¥

y meyn ,`iyewéléî éðäwx ,edepin`d izn -éëééL àìc àúléîa ¨¥¦¥§¦§¨§Ÿ©§¥
da,zn ipelty mzq xne`y oebk ,ea mikiiy mpi`y xaca -ìáà ¨£¨

da éëééLc àúléîa,mci lr bxdpyeäééø÷L é÷eæçàì éãáò- §¦§¨§©§¥¨¨§¥§©§¥¦§©§
df lr exn`ie ,mpic ziaa mibxedy x`tzdl mivexy xyt`

.mipn`p mpi` jkle ,edebxd xaky ,dzinl epic xnbpy

äðùî
xg` gily zepnl hb gily leki ote` dfi`a zx`an epizpyn

:zegilyd z` jiyndl
gilyb àéánääìçå ,ìàøNé õøàa è,ezegily xenbl leki epi`e ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥§¨¨

BçlLî äæ éøähblãéagily,øçàgilyd z` zepnl jixv epi`e £¥¤§©§§©©¥
,oic ziaa ipydBì øîà íàålradéðBìt õôç äpîéä éì ìBè §¦¨©¦¥¤¨¥¤§¦

,hbd dl ozzykepçlLé àìhbl,øçà ãéameynBðBöø ïéàLly Ÿ§©§¤§©©¥¤¥§
lradBðBã÷t àäiLdy`dn lawl jixvy utgd -øçà ãéa`ly ¤§¥¦§§©©¥
:egly

àøîâ
gily zepnl leki ,l`xyi ux`a hb `iand gilyy dpyna epipy

e ,eizgz xg`,àðäk áø øîà,df oicaïðz äìçdpyna x`ean - ¨©©©£¨¨¨§©
.dlgyk wx edfy

,`pdk ax ycgn dn ,`xnbd zl`eyt,àèéLixdyéðz÷ äìç §¦¨¨¨¨¨¥
.dpyna

c epcnll `pdk ax jxvedy ,`xnbd daiynàîéúc eäî`ny-] ©§¥¨
[xn`zäìç àìc áb ìò óà ïécä àeä,xg` gily gelyl lekiéàäå ©¦©©©§Ÿ¨¨§©
éðz÷ca dpynd dxaicy dne -,äìçc meynéðz÷ àúléîc àçøBà §¨¨¥¨¨§¨§¦§¨¨¨¥

ok`e ,dlg m` wx eizgz xg` dpnn gilydy libxd ote`d edf -
,xg` gily zepnl leki dlg `la s`ïì òîLî à÷,`pdk ax ¨©§©¨

.dlg dpynd dhwp `weecay
,`xnbd zl`eyéîc éëéä,oey`xd gilyd dpnzp cvik -éà ¥¦¨¦¦

déì øîàc,edpinyk lradCìBädz` el xn` `le ,izy`l df hb §¨©¥¥
ixd ,df hb jledénð äìç àìc áb ìò óà.xg` gily gelyl leki ©©©§Ÿ¨¨©¦

déì øîàc éàågilyl lrad,CìBä zàixdeléôàm`àì énð äìç §¦§¨©¥©§¥£¦¨¨©¦Ÿ
.gilyd didi `edy citwd lrady oeik ,xg` cia gelyl leki

éàåzhiya epizpyny xn`p m`e -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøixd ,`id §¦©¨¦§¤©§¦¥
,'jled' el xn` m` mbàì énð äìç eléôàhbd z` gelyl leki £¦¨¨©¦Ÿ

.xg` ici lr
,dziiyew z` `xnbd dgikene,àéðúcgilyl xn`y lraCìBä §©§¨¥

,øçà ãéa BçlLî äæ éøä ,ézLàì äæ èbxn` m`e .dlg `l elit`e ¥¤§¦§¦£¥¤§©§§©©¥
lradøçà ãéa epçlLé àì äæ éøä ,ézLàì äæ èb CìBä zàelit`e ©§¥¥¤§¦§¦£¥¤Ÿ§©§¤§©©¥
.dlg,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøCk ïéáe Ck ïéael xn` oia - ©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨¥¨

,'jled z`' el xn` oiae 'jled'çéìL äNBò çéìMä ïéàoia ,xg` ¥©¨¦©¤¨¦©
.dlg `l oiae dlg

:mipte` dylya zvxzn `xnbd,àîéà úéòaéàxn`y xaecny ¦¨¥¥¨
el,CìBäwx xg` gily zepnl `ziixad dxizdeäìçc àeäå ¥§§¨¨

.oey`xd gilyd,àîéà úéòa éàåel xn`y xaecny,CìBä zà §¦¨¥¥¨©§¥
éðàL äìçåel xn`y s` xg` gelyl lekiy ,dlga oicd dpey - §¨¨©¦

.jled dz`éðàL äìçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨©¨¦§¤©§¦¥¦§¨¨©¦
dlg m`y dcen l`ilnb oa oerny oax s`y ,dlga oicd dpeye -

.'jled z`' el xn` m` s` ,xg` gily gelyl leki
,dywn `xnbd,ïðzgilyäæ éøä ,äìçå ìàøNé õøàa èb àéánä §©©¥¦¥§¤¤¦§¨¥§¨¨£¥¤

BçlLîhblãéagilyeäðéîøe .øçàonwl dpynn dywe -(.eq), §©§§©©¥§¦§
y lraì øîàézLàì èb eðz íéðL,dnizg icr zeidl mze` dpin ¨©¦§©¦§¥§¦§¦

,hbd azkp `l oiicreBàxn`yììLézLàì eðúe èb eáúk äLéøä , ¦§Ÿ¨¦§¥§§¦§¦£¥
elàmnvraeázëé,hbd lr enzgi -eðzéåzwiicn .dy`l ¥¦§§§¦§

,`xnbdïéà eäðéà,epzie eazki md wx -ìáàzeyrlçéìLaezkl ¦§¦£¨¨¦©
,hbd z` xeqnleàìepizpyna epipyy enk `le ,mileki mpi` - Ÿ

.xg` gily zepnl leki gilydy
,`xnbd zvxznéàî àîòè íúä ,éiaà øîàzepnl mileki mpi` ¨©©©¥¨¨©§¨©

xg`ìòác ïBéfa íeMîrcei epi`y `l` hbd aezkl lhen eilry ¦¦¨§©©
j` ,jkn erci `ly citwne z`f zeyrl mixg` dpine ,aezkl

àëäd ,hb gilyl xqeny ,epizpyna -ãéô÷ àì ìòadf gilyy ¨¨©©Ÿ¨¦
.xg` gily zeyrl `ed leki okl ,hbd z` xeqni `weec

,uexiz cer d`ian `xnbd,øîà àáøleki epi` myy mrhd ¨¨¨©
,xg` gily zeyrleäðéð éléîc íeMîmilin wx mdl xqny - ¦§¦¥¦§

,hb exear zeyrl mze` dpnnyì ïøñnéî àì éléîeçéìLmiline - ¦¥Ÿ¦©§¨§¨¦©
hb el xqny epizpyna j` ,xg` gilyl xqndle aeyl ogka oi`

.xg` gilyl hbd z` xeqnl leki ,ynn
,`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`ax ixacl iia` ixac oia dn - ©¥©§

,daiyneeäééðéa àkéàglyy in oiprlçéìLxhy aezkläðzî ¦¨¥©§§¦©©¨¨
j` ,xhyd aezkl jixv lawndy iptn ,oeifa oi` ozeply ,xg`l

yidl mipzip mpi` mixacy mrhn.df oexqg yi dpzna s` ,gl
,`xnbd d`iane,ìàeîLe áøc àzâeìôáegily oiprl ewlgpy ¦§§¨§©§¥

y ,`axe iia` mb ewlgp ,xg` gily zepnl leki m` dpznøîà áø©¨©
xhy ly zegily,èâk dðéà äðzîgily dyer gilyd oi` hbay ©¨¨¥¨§¥

,gily dyer dpzna la` ,lrad oeifa mrhnäðzî øîà ìàeîLe§¥¨©©¨¨
,èâk àéä éøämpi` mixacy ,xg` gily dyer epi` mdipyae £¥¦§¥

:gilyl mixqnp
,dpyna epipy,éðBìt õôç äpîéä éì ìBè Bì øîà íàåepglyi `l §¦¨©¦¥¤¨¥¤§¦

:xg` cia epecwt `diy epevx oi`y ,xg` ciaïàk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨
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האשך בעא' טב



קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oihib(ipy meil)

ìáàdzinl epic xnbp m`,ìàøNé ìL ïéc úéáa,zn zwfga `ed £¨§¥¦¤¦§¨¥
ydéì éìè÷ ,àìè÷ì àðéc déì ÷ôðc ïåék,dzinl epic xnbpy oeik - ¥¨§¨©¥¦¨¦§¨¨¨§¥¥

.eze` mibxed
`xnbd dywnéiaà déì øîàa epic xnbpyk s` ,sqei axlïéc úéa ¨©¥©©¥¥¦

àúeëæ déì eæçc øLôà ,énð ìàøNé ìLzekf el e`vniy okzi - ¤¦§¨¥©¦¤§¨§¨¥§¨
,`xnbd zvxzn .znk edwifgp recne ,edexhtieàúeëæ déì eæç ék¦¨¥§¨

,zekf el `evnl miieyr izn -àðéc øîâéìc énwîxnbpy mcew ¦©¥§¦§©¦¨
j` ,epicàúeëæ déì eæç àì ez ,àðéc øîb øúae`vniy giky `l - ¨©§©¦¨Ÿ¨¥§¨

.zn zwfga `ed okle ,zekf el
:sqei axl di`x d`ian `xnbddéì àòéiñî àîéìozip m`d - ¥¨§©§¨¥
zekna epipyy ,sqei axl riiql(.f),'eke gxae epic xnbpy inìk̈

íéðL eãîòiL íB÷îoic zia iptaéðBìt Léà úà eðà íéãéòî ,eøîàéå ¨¤©©§§©¦§Ÿ§§¦¦¨¤¦§¦
Bðéc øîâpLdzinläæ éøä ,åéãò éðBìôe éðBìôe ,éðBìt ìL Bðéc úéáa ¤¦§©¦§¥¦¤§¦§¦§¦¥¨£¥¤

,âøäéxacd oi`y ixd ,edexhte zekf e`vn `ny miyyeg oi`e ¥¨¥
,`xnbd dgec .gikyéðàL çøBa àîìcel miytgn oi` gxeady ¦§¨¥©©¦

wxe ,zekf.zekf el e`vne exfg `ny yegl yi gxa `lyk
.sqei axl zxg` di`x d`ian `xnbd,òîL àzcirn cr m` ¨§©

yúî éðBìt Léà íéøîBà eéäL ìàøNé ìL ïéc úéaî òîLenvrn ¨©¦¥¦¤¦§¨¥¤¨§¦¦§¦¥
lirl x`azpy enk](:gk)y ,mdn rnyy e` ,[âøäð éðBìt Léà¦§¦¤¡©

,oic zia zzin aiigzpy.BzLà úà eàéOérny m` j` ©¦¤¦§
íéñéøèðîewî[bexdl mipenn-]íéáëBk éãáBò ìLmixne`yLéà ¦©§§¦¦¤§¥¨¦¦

,úî éðBìtlirl x`azpy enk] envrn(:gk)mixne`y e` ,[Léà §¦¥¦
âøäð éðBìt,mpic ziaaBzLà úà eàéOé ìà.ef zecr it lr §¦¤¡©©©¦¤¦§

,`xnbd zxxanàîéìéà ,âøäð éàîe ,úî éàîy [xn`p m`-]úî ©¥©¤¡©¦¥¨¥
zn dpeekd,Lnî âøäðå ,Lnîm`okdéúååëc[xac eze`-]éab ©¨§¤¡©©¨¦§¨¥©¥

íéáëBk éãáBò,zn ipelty mdn rnyyéànàrecn -úà eàéOé ìà §¥¨¦©©©©¦¤
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ieb `ed m` s` ,exeaic lr mikneqy zrcl `laéðîéäî éðeîéä¥¥§¥§¥
déì.eixacl minkg epin`d -åàì àlàrnyy dn jgxk lr ¥¤¨¨
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,BzLàl`xyi ly oic ziaa bxdil `veidy sqei ax ixack gken ¦§
.zn i`cek eze` miwifgn
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el,CìBäwx xg` gily zepnl `ziixad dxizdeäìçc àeäå ¥§§¨¨
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtxifp
àúåëæ äéì åæç àì åú.ikda opiwtqn `l jkld ,giky `l ,xnelk Ðäðùîõøàá èâ àéáîä

ìàøùé."mzgpe azkp ipta" xnel jixv oi`y Ðøçà ãéá åçìùî,eil`n gily dyere Ð

.oic ziaa `lyeåì øîà íàå.gilyl lra Ðéðåìô õôç äðîéä éì ìåèz` dl ozzyk Ð

.xg` cia epglyi `l ,hbdàøîâïðú äìç`l i` la` .oiqpe` lkl oicd `ede ,qip`c Ð

qip`Ð.xg` cia epglyi `lêìåä äéì øîàã éà
."jled jnvra dz`" dil xn` `le ÐéàåÐ

.oerny iax oizipznåìéôàdz`" dil xn` `lÐ

.`l inp dlg ik "jled'åë åçìùî äæ éøä`le Ð

,xg` gily dyere .dlg `ll dlg oia biltn

.dcil df hb `aiy gxh :`l` rnyn `l "jled"c§©

àîéà úéòáéà,"jled" dil xn`c oizipzn Ð

df ixd :ipzwc `ziixac .dlg opira ikd elit`e

eglynÐ.dlgc `edeàîéà úéòáéàåÐ

,ip`y dlge ,"jled z`" dil xn`c oizipzn

epglyi `l :ipzwc `ziixaeÐoke .dlg `lca

oerny oaxk `nwez ik inpÐiaxe ,ip`y dlg

.dlg `lya oernyéúùàì èâ åðú íéðùì øîà
hb mdl ozp `le ÐÐit lr s`e ,micr o`yr

edeazk mknvr mz` mdl xn` `lyÐel` ixd

l exn`i `le ,epzie eazkiyxtnck ,aezkie xteq

.onwlåáúëé 'åë èâ åáúë äùìùì åàmd Ð

xn` la` ."eazk" mdl xn` ixdy ,mnvr
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.gily dyer cigid oi` :`nl` .gily zeyrl

ìòáã ïåéæádvex epi`e ,hbd z` aezkl eilry Ð

.eazkl rcei epi`y miax ea erciyàëäiab Ð

.dkledãéô÷ àì.`ki` `citw i`nc Ðàáø
øîàgily eeyn `lc `nrh epiid mzd ÐÐ

gk mixaca oi`e ,mixac `l` mdl xqn `ly

dia zi`c ,hb la` .xg`l mixqnpe mixfeg zeidl

`yynÐ.xqnpe xfegäðúî çéìùxn`y Ð

;ipeltl dpzn xhy eazk :micr ipyl ziad lra

bc `nrh i``ed oeifa meyn hÐ`kil `kd

`aa) opzc ,eazekl eilr oi` ixdy ,ikd xninl

m` ,jkld .xkyd z` ozep lawnde :(a,fqw `xza

evxiÐxn`c o`nle .eazkie mixg`l exn`i

oxqnin `l ilinÐ.oxqnin `l inp ipdùéø øîà
éáø äðù ïàë ùé÷ì.iax epl dpy ef dpyna Ð

'åë ìàåùä ïéàcia epglyi `l :opzc `dc Ð

xg`Ð,dl hwp `hibc zegily ileha meyn `l

xg` cia gliy m`cÐoi`c ab lr s`c .hb hbd

xg` cia epecwt `diy epevxÐyxbl gily

epglyi `l :opzc i`d `l` .diey `dinÐ

.li`ydl i`yx l`eyd oi`c opireny`låæ
äúåà ïéòãåé úå÷åðéú åìéôàel dli`yd m`c Ð

Ðl`eyd oi`c .el dli`yd mixg` jxevl `l

ezrc lr xaer df `vnpe ,li`ydl i`yx

.ehipwneàìà`pz diteb hbc zegily meyn Ð

xg` cia egly m`c ,epglyi `lÐ`hibc oipnif

oipnif i`n yxtn onwle .`hib ied `l inp.ìà
ìàîùá äùøâå ïéîéá àìà äùøâúdiey `lc Ð

ielz hbd zegilyy minrt ,inp i`d .ikdl gily

.lral `citw `ki`e ,utga'åë àîìò éìåëãÐ

ied `l inp `hibc oipnif :opgei iax xn`cncÐ

cia egly elit`e ,`hib ied minrt aexc rnyn

.xg`õôç äéì äáäéå.ipy gily `eddl Ðéìåëã
àèéâ éåäã éâéìô àì àîìòoi`c ab lr s`c Ð

xg` cia epecwt `diy epevxÐ`hibc zegily

zeyrl oilekiy `hib igely lkk ,liha `l

epi` hbc ,df xacl lra citw `l hb`c .gily

glyie utgd lehie jliy xyt`c ,utga ielz

utga dpiy elit` ,jkld .xg` cia hbdÐoi`

.ozp jk xg`e utgd laiw ixdy ,hba iepiy df
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dld did - zekf el e`vn ,ecia oixceqe qeq lr akex cg` didy (a,an) oixcdpqa

.giky `l mewn lkn .oixceqa sipnìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøoiae jk oia xne`

gilydy cnln - "dglye" "glye" (`,`n oiyecw) opiyxcc `de - xg` cia epglyi `l jk

.citwn lrad oi`c `kid epiid - gily dyer

íåùîeilry :qxhpewa yxit - lrac oeifa

epi`y miax erciy dvex epi`e ,hbd z` aezkl

ab` - epzie eazki :xn`wc `de .eazekl rcei

xg`l exn`iy ici lr :inp i` ."epzi" hwp "eazki"¥

mb citwne ,eazk `l lrady xaca yibxi oziy

opz `de ?`ki` oeifa i`n :xn`z m`e .dpizpd lr

oi` `nl` ,dhib z` zazek dy`d :(a,ak oihib)

lrad lr mlerlc :xnel yie !aezkl lrad lr

dy` elit`c - ol rnyn `w `d `l` ,aezkl
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onwl ibilt iqei iaxe xi`n iax - gilyl oxqnin

,"epz" dylyl xne`a (a,eq) "lawzd" wxta

,bilt iqei iaxe ,oic zia o`yrc xi`n iax xaqwc

- milyexiay lecbd oic zial xn` elit`c

"epz" mipyl xne`a la` .dl epzie eazkie ecnli

dcen xi`n iax elit` - "epze eazk" dylyl e`

gkenck ,gilyl ixqnin `le ,epzie eazkic

dil egly :`xnba xn`wc `de .mzdc oizipzn

hb epze eazk" mipyl xn` :l`enyl ax ian
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.mzdc l`enyc jci`n

ïàë- li`ydl i`yx l`eyd oi` iax dpy

`aa) "ciwtnd"a xn`c o`nl elit`

ixdy ,xeht - xneyl xqny xney (`,el `rivn

ipevx oi` :el xnel leki oi`c ,zrc oal exqn

lkn - aiigin `lc idp ,xg` cia ipecwt `diy

.zeyrl el oi` dlgzkl mewn
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,oey`xd gilyd dlga ixii` oizipznc
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oihib(ipy meil)

dpéî ìB÷L[dpnn gw-]àhéb dì áä øãäå ,õôçdl ozz jk xg`e §¦¨¥¤©£©©¨¦¨
,hbeäéà ìæàågilyd jlde -àhéb dì áéäéåhbd z` dl ozpe - §¨©¦§¨¦¨¦¨

,dligzdpéî ì÷L øãäåd z` dpnn lhp jk xg`e -éaø ,õôç ©£©¨©¦¨¥¤©¦
ìñBt ïðçBégwiy `la hbd ozil `ly citwd lrady meyn ¨¨¥

aiydl ul`zy ick ,utgd z` dligz,åelit`eBagilya -
,oey`xdïkL ìëålqetyBçeìLa.ipyd gilya -Lé÷ì Léøå §¨¤¥¦§§¥¨¦

iptn `l` ok zeyrl el xn` `le ,jka citwn lrad oi`y xaeq
okle ,hbd zxiqn mcew oennd ipiipr z` miiql zelibxdyøéLëî©§¦

elit`BçeìLa,lrad ixacn dpiy m`ïkL ìëåxiyknyBa- ¦§§¨¤¥
:oey`xd gilya

äðùî
xenbl leki epi`e hb `iand gily ly epic zx`an epizpyn

gily :ezegilyíiä úðéãnî èb àéánä,äìçåxenbl leki epi`e ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨
y minkg epwz ,ezegilyäNBò`edçéìLeizgz xg`ïéc úéáa ¤¨¦©§¥¦

BçlLîe,dy`l hbd oziløîBàåoey`xd gilydíäéðôìziaa §©§§¥¦§¥¤
oicïéàå .ízçð éðôáe ázëð éðôadçéìLdïBøçàcia hbd xqeny §¨©¦§©§¨©¤§©§¥¨¦©©£

dy`déøöøîàiL Coiyexibd zryaízçð éðôáe ázëð éðôas` ¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©
,ux`l uegn `a hbdy,éðà ïéc úéa çéìL øîBà àlàhbd xyke ¤¨¥§¦©¥¦£¦

zexyka xacd eyr oic zia `nzqny ,jka:

àøîâ
,eäaà éaøî dépéî éòa ,eäaà éaøc déøa éîéáàì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨©£¦¦§¥§©¦©¨¨¥¦¥¥©¦©¨

m`dçéìLc çéìLoey`xd gilyd ly egely -éeLîleki - ¨¦©§¨¦©§©¥
zepnlçéìLipyd gilyl oin`dl minkg epwzy myky ,eizgz ¨¦©

,iyilyd gilyl mb epin`d jk ,ip` oic zia gily xne`ykBà
yàì`l` epwiz.lrad ly egily zgz cg` gilyeäì øîà Ÿ¨©§

,opaxl eda` iaxc dixa inia`eëì éòaéz àì àäoi` ef dl`y - ¨Ÿ¦¨¥§
dze` heytl yiy ,le`yl mkléðz÷cî' epizpynaçéìMä ïéà ¦§¨¨¥¥©¨¦©

'ïBøçàä,ipy gily mya `pzd e`xw `le ,'ekeéeLîc ììkî- ¨©£¦§¨¦§©¥
ipyd gilyd dpnnyçéìLgily' dpynd dhwpe ,eizgz xg` ¨¦©

.iriaxe iyily gily yiy epcnll 'oexg`eëì éòaéz ék àlà- ¤¨¦¦¨¥§
,le`yl mkl yi jkéeLî ékd z` ipyd gilyd dpnnyk -çéìL ¦§©¥¨¦©

ezepnl jixv m`d ,iyilyd.ïéc úéáa àlL eléôà Bà ïéc úéáa§¥¦£¦¤Ÿ§¥¦
déì eøîà,eda` iaxc dixa inia`l opaxïì àéòaî àì àäxac - ¨§¥¨¨¦©§¨¨

z`f epcnly ,mil`ey ep` oi` dféðz÷cîgilydy `tiqa ¦§¨¨¥
'azkp ipta' xne` epi` oexg`déðà ïéc úéa çéìL øîBà àlàlr , ¤¨¥§¦©¥¦£¦

`y jgxkgily' xnel leki jk ,oic ziaa ezepnl jixv iyilyd s
.'ip` oic zia

:inia`e opax ixaca zxg` oeyléëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áø- ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦
,mdixac z` jk dpyeäaà éaøc déøa éîéáàì ïðaø déì eøîà,éòa ¨§¥©¨¨©£¦¦§¥§©¦©¨¨¥

,eäaà éaøî dépéîa oicd ednçéìLc çéìLgilyd ly egely - ¦¥¥©¦©¨¨¦©§¨¦©
,oey`xdéeLî ékdpnnyk -çéìLezepnl jixv m`d ,iyily ¦§©¥¨¦©

eäì øîà .ïéc úéáa àlL Bà ïéc úéáa,opaxl inia`eëì éòaéúå- §¥¦¤Ÿ§¥¦¨©§§¦¨¥§
dligz el`yzéeLî éàzepnl ipyd gilyd leki m`d -çéìL ¦§©¥¨¦©

àîìòagily zgz `ay cg` gily `l` minkg epwiz `l `ny §¨§¨
.lraddéì eøîàinia`l opaxïì àéòaéî à÷ àì àäoi` df xac - ¨§¥¨Ÿ¨¦©§¨¨

n z`f epcnly ,mil`ey ep`ïðúcepizpynaéìMä ïéàïBøçàä ç ¦§©¥©¨¦©¨©£
,'ipy gily' mya `pzd edpik `leçéìLc ììkîipyçéìL éeLî ¦§¨§¨¦©§©¥¨¦©

.eizgzïì àéòaéî à÷ ék àlàjixv ipyd m`d ,`id epzl`y - ¤¨¦¨¦©§¨¨
iyilyd z` zepnleäì øîà .ïéc úéáa àlL Bà ïéc úéáainia` §¥¦¤Ÿ§¥¦¨©§

,opaxleëì éòaéz àì énð àän z`f cnlpyéðz÷coi`y `tiqa ¨©¦Ÿ¦¨¥§§¨¨¥
,azkp ipta xne` oexg`d gilyd,éðà ïéc úéa çéìL øîBà àlà¤¨¥§¦©¥¦£¦

.oic ziaa ezepnl jixvy gkene
çéìL ,äaø øîàhb `iandìàøNé õøàazeyrl leki epi`e qp`pe ¨©©¨¨¦©§¤¤¦§¨¥

,ezegilyäNBòelit`ïéçeìL änkipyde ,eizgz gily dpnny , ¤©¨§¦
,oic zia ipta mzepnl jixv oi`e .d`ld oke ,eizgz xg` dpnn
oi` mb `linne ,azkp ipta xnel jixv oi` l`xyi ux`ay itl

.'ip` oic zia gily' xnel jixv

ly oica dpc `xnbd:zne oigely dyry giéMà áø øîà̈©©©¦
,eizgz xg` dpin ipy gilyykúî íàd gilydïBLàømcew ¦¥¦

,dy`l hbd xqnpyeìèamigelydïlekmi`a md egekny , ¨§¨
.ezegily dlha znykeøa øî øîàc àä ,éMà áøxn`àaà, ¨©©©©©¦¨§©¨

,olek elha oey`x znykyàéä àúeðè÷cyie ,dxn` ezexirva - §©§¨¦
ixdy ,jk lr aiydlúî eléàd,ìòaeäa úéà àLLî éãéîike - ¦¥©©¦¦§¨¨¦§

ixdy ,mzegily dlha i`ce ,migelyd el` lka zeynn yi
eúà÷ ïàî çkî eäleki`ce ,mi`a md in gkn migilyd lk -çkî §¦Ÿ©©¨¨¦Ÿ©

eúà÷ ìòácokle ,lrad gkn -ìòáì déúéà,miiw lrad m` - §©©¨¨¦¥§©©
eäleëì eäðúéà,oey`xd gilyd zn elit`e zniiw mzegily - ¦§§§§

m`eìòáì déúéìig lrad oi` -eäleëì eäðúéìmzegily - ¥¥§©©¥§§§§
.iy` ax ixack `le ,dlha

:gily dyer gily m`d ea ewlgpy dyrn d`ian `xnbdàeää©
eäúéáãì àhéb dì øcLc àøáb,ezy`l hb glyy -øîàdçéìL ©§¨§©©¨¦¨¦§¦§¨©¨¦©

,lraldì àðòãé àì,dy`d z` xikn ipi` -déì øîàlrad Ÿ¨©§¨¨¨©¥
gilylìéæe jl -déáäéhbd ozize -c éîeéðî øa àaàìeäéà- ¦©£¥§©¨©©§¥§¦

`edydì òãédxikneåineipn xa `a` z` ip` dpnnìéæéì- ¨©¨§¥¦
zklldìäéð déáúéìå.dy`l hbd zzle -àúàgilyd `a -àìå §¥§¥¦£¨¨¨§Ÿ
çkLà`vn `le -.éîeéðî øa àaàìdéçkLàgilyd `vn -éaøì ©§©§©¨©©§¥©§§¥§©¦

å àçôð ÷çöé éaøå àtt øa àðéðç éaøå eäaàdidáéúéayei -áø ©¨§©¦£¦¨©¨¨§©¦¦§¨©§¨§¨¦©
eäééab àøôñdn gilyd mze` l`ye ,mdiptl cenll mlv` - ©§¨©©§

.hbd mr dyridéì eøîàwgvi iaxe `tt xa `pipg iaxe eda` iax ¨§¥
gilyl `gtpCléî øBñî,hbd mzgpe azkp jiptay jzecr -én÷ §¦¨©¥

ïãéc,epiptl -éúéé éëc`eaiyky -déì déðéáúéð éîeéðî øa àaà ¦¨§¦¥¥©¨©©§¥¥§¦¥¥
zia gily eze` dyrp dyely ep`y oeike ,hbd z` el ozip ep` -

,oicìéæéìå[`ed jlie-]déðéáúéìåhbd z` xeqnie -.dìeäì øîà §¥¦§¥§¦¥¨¨©§
mdl dywd -àøôñ áøzepnl df gily leki ji` ,mdiptl cnly ©©§¨

,jkl mkz`àäåixde -àeä ïéLeøéâì ïzéð àlL çéìL`ly - §¨¨¦©¤Ÿ¦©§¥¦
,cala ineipn xa `a`l hbd xeqnl `l` dy`d z` yxbl dpnzp

.xg` gily zepnl leki epi`eeôeqkéà.ezprhn enlkp -øîà ¦©¨©
eäðéçt÷ ,àáøéëeîñ ïðaø àúìúì àøôñ áøly mdixac xzq - ¨¨©§¦§©©§¨¦§¨¨©¨¨§¥

.miknqen minkg dyely,`xnbd dgecéàîa ,éMà áø øîà̈©©©¦§©
eäðéçt÷,eixac zegcl yi ixd ,déì øîà÷ éîdidiy gilyl lrad ©§¦§¦¨¨©¥

éîeéðî øa àaàdy`d yxbl gilydzà àìåi`ce ,dz` `le - ©¨©©§¥§Ÿ©§
z` xikd `l gilydy `l` ,yxbi gilyd mby lrad dvx

.eizgz gily zepnl leki ,`ed oiyexibl gilye xg`ne .dy`d
:iy` axe `ax ixaca zxg` oeyléøîàc àkéàjky ,,àáø øîà ¦¨§¨§¥¨©¨¨

àøôñ áø eäðéçt÷àúeòèa éëeîñ ïðaø àúìúìoi`y ,zerha - ©§¦§©©§¨¦§¨¨©¨¨§¥§¨¨
,`xnbd dgec .ezprha ynn,àúeòè éàî éMà áø øîàixdeéàî ¨©©©¦©¨¨©

déì øîà à÷y ,gilyl lradéîeéðî øa àaàyxbl gilyd didi ¨¨©¥©¨©©§¥
zà àìåax wcve ,hbd z` xeqnl `l` edpin `le ,dz` `le - §Ÿ©§

.eizgz xg` zepnl leki epi`e oiyexibl gily epi`y `xtq
:gily dyer gilyd m`d ewlgp ea sqep dxwnøcLc ,àøáb àeää©©§¨§©©

eäúéáãì àhéb dìe ,ezy`l hb glyy -déì øîàlradì,çéìL ¨¦¨¦§¦§¨©¥§¨¦©
ìdìäéð déáúéz àdl epzz `l -ïéîBé ïéúìz ãòxg`l cr - Ÿ¥§¥¦£¨©§¨¦¦

,mei miyelyñéðzàgilyd qp`p -Bâajeza -ïéîBé ïéúìz`le ¦§¦§§¨¦¦
.hbd z` zzl ecia didàáøc dén÷ì àúàleki m`d le`yl ¨¨§©¥§¨¨

,eizgz xg` zepnlàáø øîày gilyy epipy ixdäìçdyer ¨©¨¨¨¨
,eizgz xg` gilyéàî àîòè,'dlg' dpynd dxikfdíeMî ©§¨©¦

,ñeðàcok m`éàädfd gilyd -àeä ñeðà énðzeyrl lekie , §¨©©¦¨
.xg` gilyokledéì øîà,gilyl `axCléî øBñîjzecr - ¨©¥§¦¨

hbd mzgpe azkp jiptayïãéc én÷ick ,epiptl -øúáìc- ©¥¦¨¦§¨©
xg`lyïðéeLî ïéîBé ïéúìzep` dyrp -çéìLjnewnadéì áéäéå §¨¦¦§©¦©¨¦©§¨¦¥

hbd z` ozi gily eze`e -dìäéð.dy`l -,àáøì ïðaø déì eøîà ¦£¨¨§¥©¨¨§¨¨
àeä ïéLeøéâì ïzéð àlL çéìL àäåleki epi` mei miyely jezay §¨¨¦©¤Ÿ¦©§¥¦

.dyxbl xg` gily zepnl leki ji`e ,yxbleäì øîà,opaxl `ax ¨©§
Løâî éöî ïéîBé ïéúìz øúáìc ïåékmei miyely xg`ly oeik - ¥¨¦§¨©§¨¦¦¨¥§¨¥

,yxbl leki,àeä ïéLeøéâì ïzépL çéìLkgily zepnl mb lekie §¨¦©¤¦©§¥¦
.eizgz xg`,`axl opax edel`yñéit ànL Leçéìåz` lrad §¥¤¨¦¥

`xnbde .oyi hb `ed hbde ,dnir cgiizpe onfd jeza dy`d
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oihib(iyily meil)

eeLî ékmipnnyk -çéìL ïéc úéajixv m`d ,lrad gily mewna ¦§©¥¦¨¦©
ezepnlåéðôa,oey`xd gilyd lyBàelit`åéðôa àlL.xg` §¨¨¤Ÿ§¨¨

ef dl`y `ax l`yyøãäe xfg -dèLtmilekiy ,aiyde - £©©§¨
ezepnlåéðôa ïéaoey`xd lye,åéðôa àlL ïéa`ax wqty enke ¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨

.eiptl `ay dyrna lirlokeízî eçìL,l`xyi ux`n ,myn - ¨§¦¨
ipyd gilyd z` zepnl xyt`yåéðôa ïéae:åéðôa àlL ïéa ¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨

`xnba exkfedy xg`(:hk lirl)jhib df ixd xne`a dpynd ixac
a dyrn :dnec oecip `xnbd d`ian ,iz`a `l m`àeääeze` - ©

dze`a dyxib `le ,ezy`l hb ozp exirn jldy mcewy ,mc`
`l` ,dryøîàc,hbd icrlàðéúà àì éàxirl aey` `l m` - §¨©¦Ÿ¨¦¨

efïéîBé ïéúìz ãò,mei miyely cr -àhéb éåäéìla` ,hbd legi - ©§¨¦¦¤¡¥¦¨
.hbd legi `l onfd jeza aey` m`àúàmeia lrad `a - ¨¨

xirl qpkidl dvxe miyelydàøaî dé÷ñôe,xdpd ewiqtde - ©§¥©¨¨
.miyelyd mei xeariy mcew xirl `al lki `leeäì øîàlrad ¨©§

,xdpl xarn micnerléàúàc eæç éàúàc eæç`x -,iz`ay e £©£¨£©£¨
e .hbd legi `le i`pzd lhazp jkitledéîL àì ,ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ§¥

àéúîqpe` zprh oi` ,`ed qep`y s`e ,xirl `ay aygp oi` - ©§¨
.lg hbde e`pz miiwe ,oihiba

a dyrn :oihiba qpe`a dyrn cer d`ian `xnbdàeää`xab ©
`l` ,dry dze`a dyxib `le ,ezy`l hb ozpyeäì øîàcicrl §¨©§

,hbddì àðñéit àì éàizy` z` qiit` `l m` -,ïéîBé ïéúìz ãò ¦Ÿ©©§¨¨©§¨¦¦
àhéb éåäéì.hbd legi `l dpqiit` m`e ,hbd legi eiykrn -ìæà ¤¡¥¦¨¨©

dñéit,mixaca ezy` z` lrad -å`idáø øîà .àñéitéà àì ©§¨§Ÿ¦©§¨¨©©
,óñBé,dqiit `le e`pz lrad miiwy ,lg hbdixdydì áéäé éî- ¥¦¨¦¨

dl ozp m`déøðéãc àá÷øzmixpic ly oiaw dyely -àìå ©§¨¨§¦¨¥§Ÿ
,àñéitéàdzid jk dl ozep did m` ile``ly oeike ,zqiitzn ¦©§¨

mixpic el oi`y s`e .lg hbde e`pz miiw ,jka dqiitl lczyd
.oihiba qpe` zprh oi` ,`ed qep`e

éøîàc àkéàjky mixne` yi -,óñBé áø øîàlrady ,lha hbd ¦¨§¨§¥¨©©¥
ixdy ,dqiit `l eli`k aygp oi` dzvxzp `ly s`e ,dqiitéãéî¦¦

dì áúéîì éòa éøðéãc àá÷øzoiaw dyely dl zzl jixv m`d - ©§¨¨§¦¨¥¨¥§¥©¨
qpe` zprh yie ,jka dqiitln qep`e el oi` ixde ,mixpic ly

lekiy dnae .oihibaå ,dñéit àä`id,àñéitéà àìmiiw `ly oeike ¨©§¨§Ÿ¦©§¨
.lha hbd ,e`pz

:zepeyld zwelgn zx`an `xnbdàäax mya dipyd oeyld - ¨
dxn`p ,lha hbde e`pz miiw `ly sqeiøîàc ïàîkzkqna §©§¨©

zeaezk(:a)yLézprh,ïéhéâa ñðBàeàämya dpey`xd oeyld - ¥¤§¦¦¨
dxn`p ,e`pz lrad miiwy aygpy sqei axøîàc ïàîkyïéà §©§¨©¥

zprh:ïéhéâa ñðBà¤§¦¦

äðùî
lirl epcnly xg`(.gk)d`ian ,ig zwfga lrad micinrny

ielle odkl zexyrn zenexz miyixtny ,dnec oipr epizpyn
eaeg zeabl leki delndy minkg epwizy oke .miig mdy zwfga

:zexyrne zenexzn
,éðòä úàå éålä úàå ïäkä úà úBòî äåìnäzpn lrLéøôî úBéäì ©©§¤¨¤©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦

ï÷ìçî ïäéìòick zexyrne zenexz yixtn delnd didiy - £¥¤¥¤§¨
dell delnd oziy mewnae .ield e` odkd zepznn eaeg zeabl
zexitd ieeye ,mdn eizern delnd dabi ,zepznd on ewlg z`
ick zexyrne zenexz delnd yixtnyke .d`eldd zxenz didi

l,eaeg zeabLéøôî`edïäL ú÷æça ïäéìòiprd e` ield odkd - ©§¦£¥¤§¤§©¤¥
,ïéîéi÷.mdl ozpidl elld zepznd miie`xeúî ànL LLBç Bðéàå ©¨¦§¥¥¤¨¥

Bà éålä Bà ïäkä`ny,éðòä øéLòäezn m`y] iprd zn `ny oke ©Ÿ¥©¥¦¤¨¦¤¨¦
zernl dxenz zeidl mileki mpi`e mixg`l zepznd ozil jixv
oze` micinrny iptn ,[odn eaeg daeb delnd oi`e ,d`eldd
`id zexiyry ,`ed ipr oiicry ezwfg iprde ,oiniiw mdy zwfga

`xnba x`eaiy enke ,giky `l xac(a"r).

eúîzenexz delnd yixtdy mcew ,iprd e` ield odkd ¥
.eaeg z` mdizepznn zeabl leki delnd oi` aeye ,zexyrnem`

el` zepznn eaeg zeabl `ed dvexéøöCdelndïî úeLø ìBhéì ¨¦¦§¦
íéLøBiämd miie`xe ,xhtpd ly aegd z` rextl evxi m`y ©§¦

on eaeg delnd dabiy mb evxie ,zexyrne zenexz lawl
.eaeg mdn zeable zepznd yixtdl delnd leki ,zepzndeíà¦

delndïååìäiprl e` iell odkl,ïéc úéa éðôadabiy zpn lr ¦§¨¦§¥¥¦
mieeld ezne ,mieeld ly mwlga `eal micizry zepznd on eaeg

,mdizepzn delnd yixtdy mcewéøö Bðéàïî úeLø ìBhéì C ¥¨¦¦§¦
,ïéLøBiälr xhtpd ly eaeg z` oic zia elihd mzeyx `la mby ©§¦

eaeg delnd dabie ,miiprd lk lr e` ,dield e` dpedkd hay lk
`ed hayd zpwzy ,ok zeyrl oic zia cia gk yie .mdizepznn

d`eldl zern e`vniy:

àøîâ
.zexyrnde zenexzd on eaeg daeb delndy dpyna epipy

ok dyriy okzi ji` ,`xnbd zl`eyeúà àìc áb ìò óàås` - §©©©§Ÿ¨
zexyrnde zenexzd e`a `lydéãéì`l m`e ,ield e` odkd ly ¦¥

delnd xefgiy eizepzna dkf ji` ,deld icil zepznd eribd
`l mb ,odk icil e`a `ly oeike .eaeg mdn zeabl ick mda dkfie

.dpizp zevn miiw
,`xnbd zayiin :ef dl`y ayiil mipte` dyely d`ian `xnbd

áø øîàzwqer epizpynamdy iel e` odkéøkîäiåìe äpeäk- ¨©©§©¨¥§¨§¦¨
lk miy`iizn okle ,mdl zexyrnd zzl l`xyid libxy

kdield e` odkd dkfy aygpe ,el` zepznn mielde mipd
on lawl libxd ipr oke .envrl makrl delnd lekie ,zepzna
dkf eli`ke df xyrnn miiprd lk miy`iizn ,ipr xyrn delnd

.iprd ea
,`xnbd zayiin sqep ote`a,øîà ìàeîLezwqer dpyndy §¥¨©

íäì äkæîamdizepzn z` mieell delnd,íéøçà éãé ìòxfege ¦§©¤¨¤©§¥£¥¦
.delnl zepznd ozepe dkfnd

,`xnbd daiyn iyily aeyiiépî àä ,øîà àleò`ed in - ¨¨©¨©¦
`la mdizepzna mikef ield e` odkdy ,ezenk zxaeq epizpyny

,mdicil ribiyeNò øîàc ,àéä éñBé éaøminkgúàinäëBæ BðéàL ©¦¥¦§¨©¨¤¤¥¤
oipw dyr `ly iptn oicd onke oipw dyr eli`äëBæs`e ,oicd on §¤

eakrne delnd xfege ,xyrna dkfy ink deld z` eyr o`k
.envrlbd:`lere l`eny ,ax zwelgn zx`an `xneälek- §

,`lere l`enyéøîà àì áøkmieeld eidy dpyna xaecny - §©Ÿ¨§¥
ik ,'dpedk ixkn'éøkî'a'diele dpedkéðz÷ àìyxtzd `l - §©¨¥Ÿ¨¨¥

ote`a dpynd cinrdle wegcl oi`e ,jk `weec xaecny dpyna
.df`lere ax okeéøîà÷ àì ìàeîLkdpynd z` cinrdl ¦§¥Ÿ¨¨§¥

mc` ici lr miell zexyrnd delnd dkifyk xaecny l`enyk
,xg`ikäkæî'a'mixg` ici lréðz÷ àìcinrdle wegcl oi`e ¦§©¤Ÿ¨¨¥

.df ote`a dpyndl`enye ax okeéøîà àì énð àìeòkcinrdy §¨©¦Ÿ¨§¥
,dkefk dkef epi`y z` eyry xaeqd iqei iaxk dpyndoeik

yäàãéçékcigi zrck -ïðéî÷Bî àì,dpynd z` cinrdl oi` - ¦¦¨¨Ÿ§¦©
iqei iax lr miwlegd minkg zrck s` dcinrdl sicre(.ai n"a).

dperxty d`elda zekld yng epcnl da `ziixa d`ian `xnbd
:dpedkd zepznnúàå éålä úàå ïäkä úà úBòî äåìnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¤¨¤©Ÿ¥§¤©¥¦§¤

éðòäzpn lrï÷ìçî ïäéìò Léøôî úBéäìiprd e` ield odkd ly ¤¨¦¦§©§¦£¥¤¥¤§¨
,zepzna`ed ixd,ïéîéi÷ ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôîx`azpy enke ©§¦£¥¤§¤§©¤¥©¨¦

.lirl
oey`x oic :od el`e ,df oipra zekld yng `ziixad dtiqene

,`ziixad zxne`ïänò ÷ñBôelawiy zepzdl delnl xzen - ¥¦¨¤
zexyrnd zexitn ez`eld zern xearìBfä øòMkelfei m` - §©©©

zexitdzepzdl delnd leki ,zexyrne zenexzd zyxtd zrya
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קפז
miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtxifp

çéìù ïéã úéá ååùî éë`edy df oebk ,eipta `ly elit` e` ,`nw gilyc eipta ira in Ð

.ekxcl jlie ,o`k akrl leki epi`e qep`àøáî.zxearnd z` `vn `ly ,mind xarn Ð

àéúî äéîù àìi` ."`pqip`" xninl oihib i`pza qpe` zprh oi`e ,`kd cr ihn `lc Ð

oihiba qpe` yi inpÐgikyc `qpe` i`dc zeaezkc `ziinw `zrnya `pniwe` `d

.iiepz`l dil irai`e ,`edàèéâ éåäéìÐ

`l i` ;df i`pz lr hb dl xeqn` .eiykrn

.dl qiit`äñééôdilr daxde ,mixaca Ð

.ez` milydl dzvxzp `le ,mirixäì áäé éî
àñééôéà àìå éøðéãã àá÷øúdyr `ly oeike Ð

Ðel oi`y it lr s`e .dqiit `ly `vnp okÐ

qpe` oerhl leki mc` oi`c ,qip` opixn` `l

.`hib iede ,hb ly i`pzaéøðéãã àá÷øú åèà
äì áúéîì éòá`dc ,`ed qep`e ,el oi` ixde Ð

`le ,`qiiti` `le zeyrl eciay dna dqiit

.oihiba qpe` yic ,`hib ied'åë øîàã ïàîë àä
,`id `axc `ail`e ,ipyil ixzc `zbelt Ð

rnya zeaezk zkqna.`ziinw `z

äðùîï÷ìçî ïäéìò ùéøôî úåéäìÐ

eizenexz yixtiyk ,dfd delndÐxekni

df aegd oerxta envrl mincd akrie dnexzd

,iel liaya oey`x xyrnd oke ,odkd liaya

,lk`ie akri zexyrnde .ipr liaya ipr xyrne

ody ,odkl xyrnd on xyrn yixtny `l`

zepzn lfb o`k oi`y oeikn mixfl oixzenÐ

d`eldd zryae ,df odkl mdinc ozp xaky

.minc mdl wqtïéùøåéä ïî úåùø ìåèéìÐ

rextl odilr lhen df aeg oi`y iptnÐlehi

mliaya eaeg lawziy mivex m` ,zeyx mdn

Ð.envr zexyrnn makriìåèéì êéøö åðéà
úåùølr df aeg lihdl oic zial gk yic Ð

e`vniy ,`ed mzpwzy itl ,dielde dpedkd lk

.d`eldl zernàøîâåúà àìã áâ ìò óàå
äéãéìodkl opzep epi`y it lr s` :dinza Ð

oeike ?odilr yixtic oizipzn ipzw el mxifgie

dicil ehn `lcÐjd odk i`dl dil ikf o`n

ici `vi j`ide ,eaega df dplawiy dnexz

!dpizpäðåäë éøëîá"exkn z`n yi`" enk Ð

)(ai a miklnÐepi`c ,eiade`e eixikn mdy

.df odkl `l` zexyrne zenexz zzl libx

aidi edciclc `id `hiytc `zlnc oeik ,jkld

edlÐdede ,ediizrc ipdk x`y edl igq`

.ipdc ediicil ehnc o`nkéãé ìò ïäì äëæîá
íéøçàyixtn `edyk ÐÐzexyrnl exqen

,"iel ipeltl df xyrna ikf" xne`e ,eade` cia

.el oxifgne xfege ,dicil `hnc o`nk dil dede

äëåæë äëåæ åðéàù úà åùòdaxd zenewna Ð

oihib) "oiwfipd"a ,iqei iaxl ok eyr dpwz iptn

zeig zecevne ,zifd y`xa swpnd ipr :(a,hp

lk :(a,gi) zexekaae .yxg z`ivne ,zetere

odk cia eitilgyÐ`xnbae ,zepznd on xeht

(a,ai `rivn `aa) "oifge` mipy"cz` xkeyd :

ohwl dikf oi`y it lr s`c ,eixg` epa hwli lretdÐ.eyr dpwz iptn xnel yi olekae .dkefk ede`yrìåæä øòùëzenexz zyxtd zrya oihig elfei m`y ÐÐeze`a mlaw`

.dyxtd zry ly xrydúéáéø íåùî åá ïéàå.xryd `vi `ly it lr s` ,jke jka d`eld zrya wqet o`ke ,xryd `viy cr opira oiwqet x`ya Ðøåæçì àá íàåonwl Ð

.yxtníéìòáä åùàééúðjk xg`e ,"qik oexqgl iee" xn`e ,d`eld dze`n y`iizpe eizecy etczypy d`xe ,ef dpya mlawl zpn lre ,ef dpy zenexz xeriy ick edeldy oebk Ð

epwzpe exfgÐ.`ed ca`d xac ye`ic ,mdilr yixtn oi`àèéùô ìåæä øòùë íäîò ÷ñåôlefd xryk weqtl `a m` ,inp i`pz lka ÐÐzexitd lr oiwqet x`y iab ?ecia dgni in

.(`,ar `rivn `aa) "jyp edfi`"a `ipz ikd inpéîã ÷ñôù éîëodnr wqet `edy weqitd :xn`w ikde ÐÐd`eeld zrya wqet `edy elld mincn elfei m`y ,`ed lefd xryk

Ð.lefd xryk mlawiäéì úéì éëã.eizecy etczyp m` oebk Ðùåâé àì äéá àðéø÷ àì.melk eraezl leki epi`y Ðúéáä ìòáodka xefgl `a m` ÐÐetqk ixdy ,leki oi`

."izkyn `l" dil `nilc ,melk epnn jeynl el did `l dfe ,eciaåá øæåç ïäë ìáàdkefk ede`yrc oeikc ÐÐ.zexit ipnn zkyn `l :oerhl lekiïå÷àã àëéøö àìdrya Ð

.dpwa elr xak y`iizpe eyaiiyàéä àúìéî àúð÷à àîéúã åäîmiyaiizn m` ,dpwa elrync ÐÐied `le ,ixnbl oilwlwzn ediy `ed `giky `lc `zlne ,mipwYne mixfeg¦©

.ol rnyn `w ,`ilrn ye`ièáùä åúåàzexyrnd z` df akri jkitl ,zexyrna oikef miiel lke .myxeil ie`x hayd eze`a mdl aexwdy Ð.diiela mdl aexwd liayaú÷æçá
ìàøùé ééðòoiyxei zwfga xninl `kil `kd ÐÐ`ed miipr zpwze li`edc .makrie ,yixti miipr x`y zwfga la` .md mixiyr miyxei `nyÐ`dzy l`xyi iipr lkl edl `gip

miipr x`yn iab ik jkld .ekxhviyk mdl mieln e`vniy ick ,l`xyia zbdep ef zcÐ.`ed miiprd z` lfeb e`l
ééðò
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éî,oihiba qpe` zprh oi` - dil zilc ab lr s` - `qiiti` `le ixpicc `awxz dl aidi

`l `d ?`hib ied `l i`n` - ixpicc `awxz inp dl adi ike :xn`z m`e .hb iede

xaca dqiitl gxh` `l m` rnyn - "dl `pqiit `l i`"c :wgvi epiax xne`e !`qiiti`

.dqiitzp `ly it lr s` ,e`pz miiwe dqiitl gxh ixd - dl adi i`e ,lecb

éøëîá`l inp dkfnc ab lr s` - ipzw `l

inwe`l dil `gip mewn lkn ,ipzw

ixkna dl iwenc o`ne .mipdk lka ixii`c ,dkfna

`l inp ixknc ab lr s` .ipzw `l dkfnc meyn -

`la ,mzq odilr oiyixtn dil rnyn - ipzw

.iekif meyäàãéçéëlr s` - opinwen `l

(`,ai) `rivn `aac `nw wxta wiqt l`enyc ab

lkn - dkefk dkef epi`y z` eyrc ,iqei iaxk

.opaxk elit` oizipzn inwe`l dil xazqn mewn

÷ñåôås`c ,opiyxtnck - lefd xryk odnr

oi`e ,inc wqty ink - wqt `lc ab lr

xryn zegt daxd wqet elit` ziax meyn ea

.lefd

àäm`e - 'ek wqt `lc ab lr s` ol rnyn `w

"jyp edfi`" wxtac ,`hiyt inp `d :xn`z

il oz :el xnel lekiy dcedi iax xn` (a,ar my)

el xne`y mzdc :xnel yie !izern il oz e` ,dfk

xwedy cr wzy elit` - `kd la` ,lefd zrya

.xrydïåéë- 'ek dil aidi `l dil zil ikc

(`,br my) "jyp edfi`"a `qicxta ax xq`c `de

meyn exizd `kd - `deiz dia zi`c ab lr s`

.odk zpwzàì- odka ziad lra `l` epy

"adfd" wxta oerny iax` ibiltc opaxl elit`

lr eci ecia sqkdy lk edl zile (`,cn my)

.aidi `l dil zil ikn rxb `l `kd - dpeilrd

jeynl el oi`c `kdc :qxhpewa yxitck ,inp i`

.dia xcd ivn `l - melk epnn
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àì :ìàeîL øîà .éàúàc eæç ,éàúàc eæç :eäì øîà£©§£©£©£©£©£©§¥¨
dì àðñéit àì éà ;eäì øîàc àeää .àéúî déîL§¥¨§¨©©£©§¦¨©¥§¨¨
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קפח
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtoihib

íééúåë ééðòmiizek iipr yie xira l`xyi iipr oi` m`y ÐÐmakrie ,mkxevl yixtn

`le ,md zeix` ixb `nw `pzle ,md zn` ixb miizekc ,oda mikef md s`y .envrl

.mdy mewn lka yixti l`xyi iipr liaya `l` ,mliaya yixtiåãéáù äîá äìä äëæå
.epnid rxtil `ly zpn lr edeld ixdy ,elyn yextl aiig epi` dfd deld Ðãåáòã

àúð÷úiipr zwfga eilr yixtn xn`wc Ð

.eilr oiyixtn oi` ipzw xiyrdae ,l`xyiàì
àçéëù.dl eyg `l jkld Ðøùà,on`d Ð

."miiwe xixy" oeyl .xacd wfgdeøùàú àìÐ

.on`z `lò÷ø÷ åùøéùlhen mdilry Ð

.odia` zaeg rextl devndèçî àìîÐ

hren rwxw gipd ,xnelkÐyixtn df oi`

.rwxwd inc xeriyk `l` ,oiyxei zwfgaàìî
íåãø÷.daxd rwxw ,xnelk Ðàìî çéðä åìéôà

íåãø÷ àìî äáåâ èçîitl .eaeg lk ,xnelk Ð

dry lk sexhle xefgle sexhl leki `edy

.epnn edectiyééáàã àðéè÷ã äùòî àåää éë
`eddc :(a,`v) zeaezka "ieyp didy in"a Ð

`pihw wiaye aikye ifef d`n dia iwqn eedc

lra `z` ,miyng ieyinzi ez` ,detxh aeg

edewlqe oiyng dil iadiÐdtxh `z` xcd

.'ekéåìì øîàù ìàøùélif`e yxtn dlek Ð

.dléãéá êì ùé øùòîiz`eazn izyxtdy Ð

.jkxevlåéîã êìéäåz` df lhpe ,il edxkene Ð

.eincùùåç ïéàxg`l `ny df l`xyi Ð

lr xyrn znexz df iel e`yr iel exkny

rci `lc oeikc .eziaa el didy xg` xyrn

ecia el yi dnkÐ.xyrn znexz dil ciar `l

el ozpe "icia jl yi xyrn xek" xn` la`

mincdÐ,epnid lek`l df l`xyi xeq`

,epeayg itl odkl xyrn znexz yixtd elit`e

olekl e`yr mincd laiwy xg`l `ny opiyiig

eziaa el yiy oixek dryz lr xyrn znexz

jyn `lc oeikc .xyrn znexzl leahd xyrn

Ðezeyxa `edy it lr s`e .ield xefgl leki

l`xyi lyÐdiipw zni`c ,eizern el epw `l

l`xyil diipwlc iel i`d,jkld ?zern zlawa

xyrn znexz ed`yre ea xfg ikÐeilr lg

.mydéãéá êéáàì øùòîeizrced jia` iiga Ð

.icia xyrn el didyó÷åîoi` :enk .jenq =

) zeiag izy oitiwnxagl xeq` .(a,al dvia

dnexz `dz ipelt mewna il yiy d`eaz :xnel

dyr m`e ,oira dpi` dry dze` `ny ,ef lr

Ð.ieyràáà éì øîà êëxyrn :ezen iptl Ð

.icia jlùùåç.dfd ield Ðøùòî úîåøúìÐ

lr dwfgy it lr s`e .epnid lhpil die`xd

zexit lk owziy cr mlerd on xhtp epi`y xag

eciay milahÐ`ly oeikc ,yginl `ki` `kd

dcn mekq ez`eva xikfdÐrcei did `l `ny

.yi dnkïéùùåç ïéàdf l`xyi wfgeny Ð

.eilr lhen oi`y it lr s`e ,zny mcew epwizy

øùòî úîåøú íåøúìely xyrnd oi` `ld Ð

!zrcn `ly mxez dil dede ,iel ly `l`
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àëéàenk `le .xird iipr zwfga `l` epiwz `lc wgvi epiax xne` - miizek iipr ediipia

iipr liaya `l` ,mliaya yixti `le md zeix` ixb `nw `pzlc qxhpewd yxity

.ediipia i`n icin dpin `wtp `l ok m`c .mdy mewn lka yixtn l`xyiàéðúxne` iax

deld m`e :i`w `tiq`e .odilr yixtn `l - eyxi `l la` ,mdilr yixtn - eyxiy oiyxei

,miyxeid on zeyx lehil jixv oi` oic zia ipta

on zeyx lehil jixv zn :ipzwc `yix` la`

eyxi `l m` oky lkc ,i`w ivn `l - miyxeid

rextl lhen odilr oi`y ,xzei zeyx lehil jixvy

.odia` aeg

äùòîëåxn`c ab lr s`e - iia`c `pihwc

zeaezk) "ieyp didy in"a mzd

iwelq "`pihw inc oiyng ipd" dil exn` i`c (a,`v

.`id opaxc `zpwz `kd - edewlq

êìéäyxit - 'ek e`yr `ny oiyyeg einc

e`yr zernd laiwy xg`l :qxhpewa

exkny xg`lc :wgvi epiaxl dywe .xyrn znexz

ixdy ,dkiyn xqgin `l `d ?ezeyrl leki ji`

e`yr `nyc :xnel yi `l` !i`w l`xyi zeyxa

iriyxa eh` :jixte .xn`w mincd zlaw mcew

?xyrn znexz dil eeyne inc ilwyc opiwqr

.`xwirn xyrn znexz xak dil eeyne :yexit

øùòîi`n` :dniz - einc jlid icia jia`l

i`n` :cere ?"einc jlid" `zyd hwp

`de ?xyrn znexz eia` e`yry llk oiyyeg

epi`y xac `iven epi`y xag lr dwfg ,daxc`

xaga (`,h migqt) opixn`ck ,eci zgzn owezn

:wgeca xnel yie !zexit d`iln dxebn gipde zny

e` owezn `ed m` el xn` eia` `nzqnc xaqwc

diytp` inx - einc lhp `l m`e ,owezn epi`

xkcn `l m`e .eia` el xn`y xkcne ,envr jxevl

- einc lhepyk la` .owezn zwfga dil opiayg -

.xkcne diytp` inx `l mixg` jxevl

éëå:dniz - swend on `ly mexzl mixag ecygp

:(d dpyn ipy wxt) mixekia zkqna opzc

zlhip :mikxc ipya mixekial dey xyrn znexz

inp xn`e .swend on `lye ,`nhd lr xedhd on

dlek dxezd lkc :zenexzc ipy wxta inlyexia

dcnlny xyrn znexzn ueg ,dcnlne dcinl

(gi xacna) aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e

dlecb dnexza dil 'inwene ,swend on - "epnn"

`rivn `aa) "adfd" wxtae .xyrn znexza `le

xyrn xek" iel oal xn`y l`xyi :opixn` (`,hn

xyrn znexz ezeyrl iel oa i`yx - "icia jl yi

ike" xyrn znexz` jixt `kde .xg` mewn lr

xyrn znexz s` opaxcn :xnel yie !'ek "ecygp

epiid - iel oa i`yx :xn`wc `de ,swen ira

dy`d"a opixn`ck ,ixyc miaeh minie zezaya

x`aa) "ciwtnd" wxtac dywe .(`,bv zenai) "da

,exiag lv` zexit ciwtnd :opz (`,gl `rivn

xa ongp ax yxtne .oda rbi `l - oicea` od elit`

xyrn znexz e`yr `ny opiyiigc `xnba wgvi

on `ly mexzl ecygp ike ?i`n`e .xg` mewn lr

,ith opiyiig oecwt iabc :mz epiax xne`e ?swend

,opiyiig `l - zenewn x`ya la` .(`,bv zenai) "dax dy`d"a xn`ck ,swend on `ly ixyc ,e`yr miaeh minie zezaya `ny opiyiige ,ea rbil `ly xingdl xacd oilez zhren `yygae

oi`e - xyrn el ozipy iel oaa ixii` `kdc ,swend on `ly mexzl ecygp `l mixag `wecc :miyxtn yie .xg` mewnn exyri `l m` zayl ic el `di `le eziaa zexit el `diy `giky `lc

`ly dzlihpc ,mixekiac `idd :xn`z m`e .swen zeklda oi`iwa opi`y s` ,ciwtn mc` lk - ciwtnd la` .ux`d mr odkl zepzn oipzep oi` :(a,lw oileg) "rexfd"a `zi`ck ,xagl `l` oipzep

,dhnl xeriy dl oi`c :xnel yie !ixkd z` zxhet zg` dhgc ,xeriy dl oi` dlecb dnexzl `ziixe`cne ,dnexzk xeriy dkixve :ipzw `d ?ixii` `ziixe`cnc xninl ivn ikid ,swend on

."xeriy mdl oi`y mixac el`" iab (` dpyn oey`x wxt) d`t zkqn yixa `ki` `peeb i`d ike .mixkip dixiyy ziy`x opirac ,dnexz epxeb lk zeyrl leki oi`c ,dlrnl xeriy dl yi la`

íåøúìswen opira `lc inp xyrn znexzae .eiptl odizy elit` ok m`e ,swen ira `ziixe`cn dlecb dnexzc ,d`xp oi`e .oira dpi` dry dze`a `nyc :qxhpewa yxit - swend on `ly

.eiptl odizy elit` ,swen opz inp dlg iabe .dlecb dnexza enk eiptl odizy elit` swen opirae ,dlecb dnexz eh` dxifb meyn epiidc d`xp - opaxcn `l`ïåéë- 'ek uiiw `lc

,ely epi`y xac cne`n mxez epi`c :xnel yie ?cne`n ziad lra dipwz dipewz `nlc yegil ,inp uiiw `l ik ok m`e ,cne`n zlhip xn`c `lnb oa xfrl` `a`k dl iwen `de :xn`z m`e

.odkl `le iell `l ciqtdl dvex epi`yïéà:xnel yie ?wtqn xizp j`ide ,iell ozil cizry xyrn mexzl yyg `l `ny ,mexzl zeyx el yiy idp :xn`z m`e - `id `lnb oa xfrl` `a`

.dipwz dipewzc `zlinc `nzq - `inx dilr devne ,eziaa lecb onf ddye ,ecia zeyxdy oeikc
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?àzðwz¯øîà .àçéëL àì úeøéLò ,àçéëL äúéî ©©§¨¦¨§¦¨£¦¨§¦¨£©
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éáàì øNòî"åéîc Cìéäå éãéa E¯ànL ïéLLBç ©£¥§¨¦§¨¦§¥¨¨¨§¦¤¨
.øçà íB÷î ìò øNòî úîeøz åéáà BàNò¯éëå £¨¨¦§©©£¥©¨©¥§¦

øîà àlà ?ó÷enä ïî àlL íBøúì íéøáç eãLçð¤§§£¥¦¦§¤Ÿ¦©¨¤¨£©
Ck :éåìì øîàL ìàøNé ïa ,øîà÷ éëä :éLà áø©©¦¨¦¨¨©¤¦§¨¥¤¨©§¥¦¨
éáàì øNòî" Bà "éãéa Eì øNòî" àaà éì øîàE ¨©¦©¨©£¥§§¨¦©£¥§¨¦

"éãéa¯,õé÷ àìc ïåék ,BaL øNòî úîeøúì ïéLLBç §¨¦§¦¦§©©£¥¤¥¨§¨¦
"éãéa Eì øNòî øBk" ;úéaä ìòa déì ïwúî äåä àì̈£¨§©¥¥©©©©¦©£¥§§¨¦

éáàì øNòî øBk" Bà"éãéa E¯úîeøúì ïéLLBç ïéà ©£¥§¨¦§¨¦¥§¦¦§©
.úéaä ìòa déðwz éðewz ,õé÷c ïåék ,BaL øNòî¯ ©£¥¤¥¨§¦©¥©§¥©©©©¦

?øNòî úîeøz íBøúì úéaä ìòáì úeLø Bì Lé éëå§¦¥§§©©©©¦¦§§©©£¥
¯àaà ,àéðúc ;àéä àìîb ïa øæòìà àaà ,ïéà¦©¨¤§¨¨¤©§¨¦§©§¨©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oihib(iyily meil)

eäééðéa àkéàwx da yiy xira ig` iaxl awri oa xfril` iax oia ¦¨¥©§
,íééúek éiðòyixtn delnd oi` awri oa xfril` iax zrcly £¦¥¦¦

,ipr xyrn milhep mpi`e ,md zeix` ixib miizekdy ,ipr xyrnn
okle ,xird dze`ay l`xyi iipr zwfga yixtiy minkg epwze
iipr lr mb yixtn ig` iax zrcle .eizern z` delnd cai`

.md zn` ixiby miizek
yixtiy ick oic ziaa iprd z` delndy ,`ziixad zxne` cer

e ewlgnéðòä øéLòä,ipr xyrn lhep epi` aeyeïéàdelndLéøôî ¤¤¦¤¨¦¥©§¦
åéìò,xg` iprl xyrnd ozil aiigy ,eaeg zeabl ipr xyrnn ¨¨

eizern delnd ciqtdeälä äëæåxyrzpy iprd -BãéaL äîa- §¨¨©¨§©¤§¨
dabi `ly epzd jky ,eraezl leki delnd oi`e ,d`eldd zerna

.dell `eal ie`xd ipr xyrnn `l` eaeg delnd
,`xnbd zl`eyäúéîì àðL éàî ,ïðaøådeld zn m` dpey dna - §©¨¨©§¨§¦¨

àzðwz ãeáòc,miiprd zwfga delnd yixtiy minkg epwzy - §¨©©§¨
úeøéLòì àðL éàîeiprd xyrzp xy`k dpey recne -ãeáò àìc ©§¨©£¦§Ÿ¨

àzðwzdaiyn .miiprd x`y zwfga yixtiy minkg epwz `ly - ©©§¨
,`xnbdàçéëL äúéî`ny -ea eyre ,giky xac `ed iprd zeni ¦¨§¦¨

`eaz `ny la` ,dpwz minkgúeøéLòdf ,iprlàçéëL àìoi`e £¦Ÿ§¦¨
oke .giky epi`y xaca dpwz minkg miyeràtt áø øîà̈©©¨¨

e ,giky xac dpi` zexiyryéLðéà éøîàc eðééäita xeby xn`n - ©§§¨§¥¦§¥
jl exn`i m`y ,zeixadúéî Cøáç,jxag zn -øMà.oin`z - ©§¨¦©¥

jl exn`i la`øMòúéà,xyrzd jxag -øMàz àì,oin`z l` - ¦§©©Ÿ§©¥
:dgiky dpi` zexiyry

e odkd z` zern delndy dpyna epipyúîdeldéøöìBhéì C ¥¨¦¦
'eëå úeLø:oiyxeid on §§

:dpynd zwqer miyxei dfi`a zx`an `xnbdàéðz`ztqeza ©§¨
(`"d b"t)jixv ,ezne iprd z`e ield z`e odkd z` zern delnd ,

,oiyxeid od el` .oiyxeid on zeyx lehileLøiL ïéLøBé øîBà éaø©¦¥§¦¤¨§
deldn.,`xnbd zl`eyàkéà éîempyi m`d -éúøé àìc ïéLøBé ¦¦¨§¦§Ÿ¨§¥

ycig dne ,dyexi laiw i`ce yxei lk `ld ,dyexi elaw `ly -
.iax

,`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà àlàdpyna oicdy iax zpeek ¤¨¨©©¦¨¨
xaecn miyxeidn zeyx delnd lhepy,ò÷ø÷ eLøiLmiaiig f`y ¤¨§©§©

,mdia` aeg rextl mdàìåk jk oicd didi,íéôñk eLøiLoi`y §Ÿ¤¨§§¨¦
epi` jkitl ,eizern delnd cai`e ,mdia` aeg rextl miaiig

.zexyrndn eaeg daeb
elawiy rwxwd xeriy oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mdia` aeg rextl ecarzyie miyxeid
çépä ,ïúðBé éaø øîàxeriya zhren rwxw dyexia deldàìî ¨©©¦¨¨¦¦©§Ÿ

,èçîdelnd ixdäáBbzhren rwxw ieeyk zexyrndn eaeg ©©¤
k,èçî àìîrwtp aegd x`ye ,mdia` aegl zcareyn ef rwxwy §Ÿ©©

k lecb xeriya rwxw deld gipd la` .deld zzina,íBcø÷ àìî§Ÿ©§
äáBbk dlecb rwxw ieeyk zexyrndn eaeg lk delndàìî ¤§Ÿ

,íBcø÷.erxetl miyxeid lr lhen rwxwd ieeyk aegdy iptn ©§
çépä eléôà ,øîà ïðçBé éaøåk zhren rwxw eiyxeil deldàìî §©¦¨¨¨©£¦¦¦©§Ÿ

äáBb ,èçîk lecb xeriya rwxw ieeyk delndíBcø÷ àìîyiy ©©¤§Ÿ©§
rwxwd sxeh delnd did eli`y iptn ,aegd lk ieey da
delnd did leki ,zerna rwxwd micet miyxeid eide ,zhrend
aegd lk cbpky `vnpe ,eaeg x`y xear ef rwxw sexhle xefgl

.ef zhren rwxwa ceariy yiéiaàc àðéè÷c äNòîëedyrnk - §©£¤¦§¦¨§©©¥
iia` iptl `ay`v zeaezk)(:dide deld yixedy zephw zecya

xfge miyxeid me`cte ,eaega delnd mtxhe ,aegd zivgn miiey
enir oicdy iia` wqte ,eaeg zix`y xeara mtxhe delnd

:aegd lkl zcareyn rwxwde
e`eaiy `la zexyrn dpew l`xyidy sqep oic d`ian `xnbd

:ield cil zexitdøNòî ,éåìì øîàL ìàøNé ,ïðaø eðzéãéa Eì Lé ¨©¨¨¦§¨¥¤¨©§¥¦©£¥¥§§¨¦
,jl zzl iz`eazn izyxtdyBaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ïéà- ¥§¦¦§©©£¥¤

yiy zexyrn lr xyrn znexzl xyrnd z` ield dyr `ny
.l`xyid ciay xyrnd zcin dn rcei epi` ixdy ,eziaa ella`

ly dcin ,iell xn`y l`xyiøBk,éãéa Eì Lé øNòîxn`y oeik ©£¥¥§§¨¦

,xyrnd zcin l`xyidBaL øNòî úîeøúì ïéLLBçdyr `ny - §¦¦§©©£¥¤
el yiy oey`x xyrn lr xyrn znexzl xyrnd z` ield

.eziaa
,`xnbd zl`eyøîà÷ éàî`ld ,yegl el yiy `pzd xaic ina ©¨¨©

e`yr m` rcei ixd ielde ,ield lfb iptn xyrna xeq` l`xyid
.xyrn znexzl,`xnbd daiynøîà÷ éëä éiaà øîàyi jk - ¨©©©¥¨¦¨¨©
,`ziixad yxtléãéa Eì Lé øNòî ,éåìì øîàL ìàøNéizyxtdy ¦§¨¥¤¨©§¥¦©£¥¥§§¨¦

jl zzlåéîc Cìéäåleki ,zernd ield lhpe ,ezepwl ip` ywany §¥¨¨¨
e xyrndn lek`l l`xyidànL ïéLLBç ïéàdf xyrnBàNòield ¥§¦¤¨£¨

lìò øNòî úîeøza el yiy zexyrnøçà íB÷îield oi`y oeik §©©£¥©¨©¥
,reaw dxeriy xyrn znexze ,l`xyil yi xyrn dnk rcei

iell xn`y l`xyi la` .xyrnd on xyrnéãéa Eì Lé øNòî øBk©£¥¥§§¨¦
ezepwl ip` ywaneåéîc Cìéäå,zernd ield lhpeànL ïéLLBç §¥¨¨¨§¦¤¨

BàNòl ieldìò øNòî úîeøza el yiy zexyrn,øçà íB÷î £¨§©©£¥©¨©¥
znexzl ezeyrl lekie ,l`xyid cia yi xyrn dnk rceiy
on lek`l l`xyil xeq` okle ,eziaa el yiy zexyrn lr xyrn

.xyrnd
,`xnbd dywn :iia` ly exe`ia z` dgec `xnbdéòéLøa eèà̈¦§¦¥

ïðé÷ñò,miryxa zwqer epizpyn ike -éîc éì÷Lcield gwely - ©§¦¨§¨§¥§¥
xyrnd zexit cra zerneokn xg`leåLîdéìzexitd dyer - §©¥

øNòî úîeøz.jka zwqer dpynd oi` i`ce ,gwell mixeq`y §©©£¥
`xnbd zvxzn,øîà÷ éëä éãéà áøc déøa àiLøLî áø øîà ,àlà¤¨¨©©§©§¦¨§¥§©¦¦¨¦¨¨©

éáàì øNòî ,éåì ïáì øîàL ìàøNééãéa Eick jia` iiga izyxtdy ¦§¨¥¤¨©§¤¥¦©£¥§¨¦§¨¦
e ezepwl ip` ywane ,el ozilåéîc Cìéä,zernd ield oa lhpeïéà ¥¨¨¨¥

ànL ïéLLBçdf xyrnåéáà BàNòl ield lyìò øNòî úîeøz §¦¤¨£¨¨¦§©©£¥©
a el eidy zexyrn,øçà íB÷î.xyrnd zlik`a l`xyid xzene ¨©¥

iel oal xn`y l`xyi la`éáàì øNòî øBk,éãéa Eip` ywane ©£¥§¨¦§¨¦
,ezepwl,åéîc Cìéäå,zernd ield oa lhpeeia` did lekiy oeik §¥¨¨¨

`xwp did `le ,xyrn znexzl xyrnd z` zeyrl ield ly
,einc lhp `l eia` ixdy ryxànL ïéLLBçdf xyrnåéáà BàNò §¦¤¨£¨¨¦

l ield lyìò øNòî úîeøza el yiy zexyrn.øçà íB÷î §©©£¥©¨©¥
dn iptn ,`xnbd zl`ey :`iyxyn ax ixac z` mb dgec `xnbd
,xyrn znexzl xyrnd dyr ield ly eia` `ny yeygl epilr

íéøáç eãLçð éëåíBøúìdnexz yixtdl -ówenä ïî àlL- §¦¤§§£¥¦¦§¤Ÿ¦©¨
oicd jky ,dnexzd zyxtd zrya mikenq olek zexitd oi`yk

.'swend on' dzeyrl dnexz zyxtda
,`xnbd zayiinøîàL ìàøNé ïa ,øîà÷ éëä ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¨¦¨¨©¤¦§¨¥¤¨©

àaà éì øîà Ck ,éåìì,ezen iptløNòîick ez`eazn yixtdy §¥¦¨¨©¦©¨©£¥
zzlEì`vnpBà ,éãéa,`a` il xn` jk ,iell l`xyid xn` §§¨¦

øNòîozil ick yixtdyéáàìBaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ,éãéa E ©£¥§¨¦§¨¦§¦¦§©©£¥¤
lr dwfgy s`e .xyrndn xyrn znexz yixtd `l oiicry -
yixtd `ly miyyeg dn iptne ,eciay lah zexit owziy xag

,mrhd iy` ax x`an ,xyrnd zenxzõé÷ àìc ïåékriced `l - ¥¨§Ÿ¦
,`ed dnk rcei epi` i`cea ,xyrnd zcin dn l`xyid ly eia`

okleúéaä ìòa déì ïwúî äåä àìepnn yixtd `le epwz `l - Ÿ£¨§©¥¥©©©©¦
yixtiy `la xyrnd lek`l iell oi` jkitle ,xyrnd znexz

.xyrn znexz,`a` il xn` jk ,iell xn`y l`xyi la`øBk
éãéa Eì øNòî,jxear ez`eazn `a` yixtdyBàjk ,xn`y ©£¥§§¨¦
,`a` il xn`éáàì øNòî øBkéãéa E,jia` xear `a` yixtdy ©£¥§¨¦§¨¦

,BaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ïéàn znexz yixtd i`ceay,xyr ¥§¦¦§©©£¥¤
õé÷c ïåéki`cea ,xyrnd zcin dn l`xyid ly eia` ricedy - ¥¨§¦

úéaä ìòa déð÷z éðewzl`xyid wfgeny ,xyrn znexz yixtd - ©¥©§¥©©©©¦
.eilr lhen epi`y s` ,zny mcew eziaay xyrnd owizy

,`xnbd zl`ey,øNòî úîeøz íBøúì úéaä ìòáì úeLø Bì Lé éëå§¦¥§§©©©©¦¦§§©©£¥
zrcn `ly mxez l`xyid `vnpe ,iell jiiy xyrnd `ld

.milrad,`xnbd daiynïéàl`xyil zeyx yi xnelk ,od - ¥
k ef `ziixay ,eizexyrnn xyrn znexz mexzlïa øæòìà àaà©¨¤§¨¨¤

,àéä àìîb,ield zrcn `ly mexzl l`xyil zeyx yiy xaeqd ©§¨¦
àéðúc,`ziixaaøîBà àìîb ïa øæòìà àaàaezk(fk gi xacna) §©§¨©¨¤§¨¨¤©§¨¥
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oihib(iyily meil)

eäééðéa àkéàwx da yiy xira ig` iaxl awri oa xfril` iax oia ¦¨¥©§
,íééúek éiðòyixtn delnd oi` awri oa xfril` iax zrcly £¦¥¦¦

,ipr xyrn milhep mpi`e ,md zeix` ixib miizekdy ,ipr xyrnn
okle ,xird dze`ay l`xyi iipr zwfga yixtiy minkg epwze
iipr lr mb yixtn ig` iax zrcle .eizern z` delnd cai`

.md zn` ixiby miizek
yixtiy ick oic ziaa iprd z` delndy ,`ziixad zxne` cer

e ewlgnéðòä øéLòä,ipr xyrn lhep epi` aeyeïéàdelndLéøôî ¤¤¦¤¨¦¥©§¦
åéìò,xg` iprl xyrnd ozil aiigy ,eaeg zeabl ipr xyrnn ¨¨

eizern delnd ciqtdeälä äëæåxyrzpy iprd -BãéaL äîa- §¨¨©¨§©¤§¨
dabi `ly epzd jky ,eraezl leki delnd oi`e ,d`eldd zerna

.dell `eal ie`xd ipr xyrnn `l` eaeg delnd
,`xnbd zl`eyäúéîì àðL éàî ,ïðaøådeld zn m` dpey dna - §©¨¨©§¨§¦¨

àzðwz ãeáòc,miiprd zwfga delnd yixtiy minkg epwzy - §¨©©§¨
úeøéLòì àðL éàîeiprd xyrzp xy`k dpey recne -ãeáò àìc ©§¨©£¦§Ÿ¨

àzðwzdaiyn .miiprd x`y zwfga yixtiy minkg epwz `ly - ©©§¨
,`xnbdàçéëL äúéî`ny -ea eyre ,giky xac `ed iprd zeni ¦¨§¦¨

`eaz `ny la` ,dpwz minkgúeøéLòdf ,iprlàçéëL àìoi`e £¦Ÿ§¦¨
oke .giky epi`y xaca dpwz minkg miyeràtt áø øîà̈©©¨¨

e ,giky xac dpi` zexiyryéLðéà éøîàc eðééäita xeby xn`n - ©§§¨§¥¦§¥
jl exn`i m`y ,zeixadúéî Cøáç,jxag zn -øMà.oin`z - ©§¨¦©¥

jl exn`i la`øMòúéà,xyrzd jxag -øMàz àì,oin`z l` - ¦§©©Ÿ§©¥
:dgiky dpi` zexiyry

e odkd z` zern delndy dpyna epipyúîdeldéøöìBhéì C ¥¨¦¦
'eëå úeLø:oiyxeid on §§

:dpynd zwqer miyxei dfi`a zx`an `xnbdàéðz`ztqeza ©§¨
(`"d b"t)jixv ,ezne iprd z`e ield z`e odkd z` zern delnd ,

,oiyxeid od el` .oiyxeid on zeyx lehileLøiL ïéLøBé øîBà éaø©¦¥§¦¤¨§
deldn.,`xnbd zl`eyàkéà éîempyi m`d -éúøé àìc ïéLøBé ¦¦¨§¦§Ÿ¨§¥

ycig dne ,dyexi laiw i`ce yxei lk `ld ,dyexi elaw `ly -
.iax

,`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà àlàdpyna oicdy iax zpeek ¤¨¨©©¦¨¨
xaecn miyxeidn zeyx delnd lhepy,ò÷ø÷ eLøiLmiaiig f`y ¤¨§©§©

,mdia` aeg rextl mdàìåk jk oicd didi,íéôñk eLøiLoi`y §Ÿ¤¨§§¨¦
epi` jkitl ,eizern delnd cai`e ,mdia` aeg rextl miaiig

.zexyrndn eaeg daeb
elawiy rwxwd xeriy oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mdia` aeg rextl ecarzyie miyxeid
çépä ,ïúðBé éaø øîàxeriya zhren rwxw dyexia deldàìî ¨©©¦¨¨¦¦©§Ÿ

,èçîdelnd ixdäáBbzhren rwxw ieeyk zexyrndn eaeg ©©¤
k,èçî àìîrwtp aegd x`ye ,mdia` aegl zcareyn ef rwxwy §Ÿ©©

k lecb xeriya rwxw deld gipd la` .deld zzina,íBcø÷ àìî§Ÿ©§
äáBbk dlecb rwxw ieeyk zexyrndn eaeg lk delndàìî ¤§Ÿ

,íBcø÷.erxetl miyxeid lr lhen rwxwd ieeyk aegdy iptn ©§
çépä eléôà ,øîà ïðçBé éaøåk zhren rwxw eiyxeil deldàìî §©¦¨¨¨©£¦¦¦©§Ÿ

äáBb ,èçîk lecb xeriya rwxw ieeyk delndíBcø÷ àìîyiy ©©¤§Ÿ©§
rwxwd sxeh delnd did eli`y iptn ,aegd lk ieey da
delnd did leki ,zerna rwxwd micet miyxeid eide ,zhrend
aegd lk cbpky `vnpe ,eaeg x`y xear ef rwxw sexhle xefgl

.ef zhren rwxwa ceariy yiéiaàc àðéè÷c äNòîëedyrnk - §©£¤¦§¦¨§©©¥
iia` iptl `ay`v zeaezk)(:dide deld yixedy zephw zecya

xfge miyxeid me`cte ,eaega delnd mtxhe ,aegd zivgn miiey
enir oicdy iia` wqte ,eaeg zix`y xeara mtxhe delnd

:aegd lkl zcareyn rwxwde
e`eaiy `la zexyrn dpew l`xyidy sqep oic d`ian `xnbd

:ield cil zexitdøNòî ,éåìì øîàL ìàøNé ,ïðaø eðzéãéa Eì Lé ¨©¨¨¦§¨¥¤¨©§¥¦©£¥¥§§¨¦
,jl zzl iz`eazn izyxtdyBaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ïéà- ¥§¦¦§©©£¥¤

yiy zexyrn lr xyrn znexzl xyrnd z` ield dyr `ny
.l`xyid ciay xyrnd zcin dn rcei epi` ixdy ,eziaa ella`

ly dcin ,iell xn`y l`xyiøBk,éãéa Eì Lé øNòîxn`y oeik ©£¥¥§§¨¦

,xyrnd zcin l`xyidBaL øNòî úîeøúì ïéLLBçdyr `ny - §¦¦§©©£¥¤
el yiy oey`x xyrn lr xyrn znexzl xyrnd z` ield

.eziaa
,`xnbd zl`eyøîà÷ éàî`ld ,yegl el yiy `pzd xaic ina ©¨¨©

e`yr m` rcei ixd ielde ,ield lfb iptn xyrna xeq` l`xyid
.xyrn znexzl,`xnbd daiynøîà÷ éëä éiaà øîàyi jk - ¨©©©¥¨¦¨¨©
,`ziixad yxtléãéa Eì Lé øNòî ,éåìì øîàL ìàøNéizyxtdy ¦§¨¥¤¨©§¥¦©£¥¥§§¨¦

jl zzlåéîc Cìéäåleki ,zernd ield lhpe ,ezepwl ip` ywany §¥¨¨¨
e xyrndn lek`l l`xyidànL ïéLLBç ïéàdf xyrnBàNòield ¥§¦¤¨£¨

lìò øNòî úîeøza el yiy zexyrnøçà íB÷îield oi`y oeik §©©£¥©¨©¥
,reaw dxeriy xyrn znexze ,l`xyil yi xyrn dnk rcei

iell xn`y l`xyi la` .xyrnd on xyrnéãéa Eì Lé øNòî øBk©£¥¥§§¨¦
ezepwl ip` ywaneåéîc Cìéäå,zernd ield lhpeànL ïéLLBç §¥¨¨¨§¦¤¨

BàNòl ieldìò øNòî úîeøza el yiy zexyrn,øçà íB÷î £¨§©©£¥©¨©¥
znexzl ezeyrl lekie ,l`xyid cia yi xyrn dnk rceiy
on lek`l l`xyil xeq` okle ,eziaa el yiy zexyrn lr xyrn

.xyrnd
,`xnbd dywn :iia` ly exe`ia z` dgec `xnbdéòéLøa eèà̈¦§¦¥

ïðé÷ñò,miryxa zwqer epizpyn ike -éîc éì÷Lcield gwely - ©§¦¨§¨§¥§¥
xyrnd zexit cra zerneokn xg`leåLîdéìzexitd dyer - §©¥

øNòî úîeøz.jka zwqer dpynd oi` i`ce ,gwell mixeq`y §©©£¥
`xnbd zvxzn,øîà÷ éëä éãéà áøc déøa àiLøLî áø øîà ,àlà¤¨¨©©§©§¦¨§¥§©¦¦¨¦¨¨©

éáàì øNòî ,éåì ïáì øîàL ìàøNééãéa Eick jia` iiga izyxtdy ¦§¨¥¤¨©§¤¥¦©£¥§¨¦§¨¦
e ezepwl ip` ywane ,el ozilåéîc Cìéä,zernd ield oa lhpeïéà ¥¨¨¨¥

ànL ïéLLBçdf xyrnåéáà BàNòl ield lyìò øNòî úîeøz §¦¤¨£¨¨¦§©©£¥©
a el eidy zexyrn,øçà íB÷î.xyrnd zlik`a l`xyid xzene ¨©¥

iel oal xn`y l`xyi la`éáàì øNòî øBk,éãéa Eip` ywane ©£¥§¨¦§¨¦
,ezepwl,åéîc Cìéäå,zernd ield oa lhpeeia` did lekiy oeik §¥¨¨¨

`xwp did `le ,xyrn znexzl xyrnd z` zeyrl ield ly
,einc lhp `l eia` ixdy ryxànL ïéLLBçdf xyrnåéáà BàNò §¦¤¨£¨¨¦

l ield lyìò øNòî úîeøza el yiy zexyrn.øçà íB÷î §©©£¥©¨©¥
dn iptn ,`xnbd zl`ey :`iyxyn ax ixac z` mb dgec `xnbd
,xyrn znexzl xyrnd dyr ield ly eia` `ny yeygl epilr

íéøáç eãLçð éëåíBøúìdnexz yixtdl -ówenä ïî àlL- §¦¤§§£¥¦¦§¤Ÿ¦©¨
oicd jky ,dnexzd zyxtd zrya mikenq olek zexitd oi`yk

.'swend on' dzeyrl dnexz zyxtda
,`xnbd zayiinøîàL ìàøNé ïa ,øîà÷ éëä ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¨¦¨¨©¤¦§¨¥¤¨©

àaà éì øîà Ck ,éåìì,ezen iptløNòîick ez`eazn yixtdy §¥¦¨¨©¦©¨©£¥
zzlEì`vnpBà ,éãéa,`a` il xn` jk ,iell l`xyid xn` §§¨¦

øNòîozil ick yixtdyéáàìBaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ,éãéa E ©£¥§¨¦§¨¦§¦¦§©©£¥¤
lr dwfgy s`e .xyrndn xyrn znexz yixtd `l oiicry -
yixtd `ly miyyeg dn iptne ,eciay lah zexit owziy xag

,mrhd iy` ax x`an ,xyrnd zenxzõé÷ àìc ïåékriced `l - ¥¨§Ÿ¦
,`ed dnk rcei epi` i`cea ,xyrnd zcin dn l`xyid ly eia`

okleúéaä ìòa déì ïwúî äåä àìepnn yixtd `le epwz `l - Ÿ£¨§©¥¥©©©©¦
yixtiy `la xyrnd lek`l iell oi` jkitle ,xyrnd znexz

.xyrn znexz,`a` il xn` jk ,iell xn`y l`xyi la`øBk
éãéa Eì øNòî,jxear ez`eazn `a` yixtdyBàjk ,xn`y ©£¥§§¨¦
,`a` il xn`éáàì øNòî øBkéãéa E,jia` xear `a` yixtdy ©£¥§¨¦§¨¦

,BaL øNòî úîeøúì ïéLLBç ïéàn znexz yixtd i`ceay,xyr ¥§¦¦§©©£¥¤
õé÷c ïåéki`cea ,xyrnd zcin dn l`xyid ly eia` ricedy - ¥¨§¦

úéaä ìòa déð÷z éðewzl`xyid wfgeny ,xyrn znexz yixtd - ©¥©§¥©©©©¦
.eilr lhen epi`y s` ,zny mcew eziaay xyrnd owizy

,`xnbd zl`ey,øNòî úîeøz íBøúì úéaä ìòáì úeLø Bì Lé éëå§¦¥§§©©©©¦¦§§©©£¥
zrcn `ly mxez l`xyid `vnpe ,iell jiiy xyrnd `ld

.milrad,`xnbd daiynïéàl`xyil zeyx yi xnelk ,od - ¥
k ef `ziixay ,eizexyrnn xyrn znexz mexzlïa øæòìà àaà©¨¤§¨¨¤

,àéä àìîb,ield zrcn `ly mexzl l`xyil zeyx yiy xaeqd ©§¨¦
àéðúc,`ziixaaøîBà àìîb ïa øæòìà àaàaezk(fk gi xacna) §©§¨©¨¤§¨¨¤©§¨¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שלום מענדל שי' שו"ב

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הכי ארוכה נתקבל מכתבו מי"ג טבת, אף שגם ממנו אינו מובן סיבת השתיקה.

נעם לי לקרות בו איך שראה השגחה פרטית והתועלת הכי גדולה שהיתה מהיותו בחג הסוכות 

במאנטמארענסי שעלה בידו ביחד עם איזה מאנ"ש להוציא יקר מזולל וכו' ואין לך דבר גדול מזה 

וכמבואר בכ"מ, ומובן ג"כ מסוגית הש"ס )ב"מ פה, א( ואין להאריך בדבר הפשוט, ואשרי חלקו ושל 

כל אלו שהשתתפו בהאמור, ויה"ר שתקוים בהם הבטחת משנה מצוה גוררת מצוה שילכו מחיל אל 

חיל בפעולות המקרבות לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובטוח נותן התורה ומצוה המצות לשלם 

יו"ח שיחיו ובפעולותיהם בבירור  שכרם במדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה ברוב נחת חסידותי מכל 

הניצוצות בכלל שזהו הענין דלהוציא יקר מזולל, וכמבואר בתורת החסידות כי תקותי חזקה שלא 

יסתפקו בהנעשה עד עתה ואז יתוסף גם בהצלחה נוסף על ההצלחה דעד עתה.

לפלא שלא כותב איך נצלו ימי הסגולה דחדש כסלו יו"ד י"ט כסלו וימי חנוכה שבודאי עשו 

בהנ"ל בימי סגולה אלו.

בברכה לבשו"ט תכה"י בענינים הכללים ובעניניו הפרטים.
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úéðBôö çeøå,zppev `le dng `l ,dgep gex `idyúáMðîcgia §©§¦§©¤¤
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.lqd z`

èâä ìë êìò ïøãä

çìåùä ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
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,hbd z` dl xqnyåéøçà çìML Bà,elv` hbdy gilyd ixg` - ¤¨©©£¨
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,ìèa äæ éøä ,'àeä ìèa Eì ézúpL èb',dy`l gilyd epzp m`e ¥¤¨©¦§¨¥£¥¤¨¥

.zyxebn dpi`
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hbd lhazp ok m`e ,elhal eala did eixg` xfigyk dligzn
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.miiw hbde ,mixac mpi`y alay

:hbd z` lrad lhan zepeyl el`a x`azi epiptly `ziixaaeðz̈
,ïðaøizglyy hb ,dy`l e` gilyl lrad xn` m`,àeä ìèae` ©¨¨¨¥

xne`yBa éLôéà éà,ea ipevx oi` -ïéîéi÷ åéøác.lha hbde ¦¦§¦§¨¨©¨¦
la` .jli`e o`kn hbd z` lhan `edy el` zepeyl zernyny

xn` m`,àeä ìeñtxn`y e`,èb Bðéày `ed dfa oicdøîà àì ¨¥¥Ÿ¨©
,íeìk,elhan `edy epeyl zernyna oi`y itl .lha hbd oi`e §

did `l zn`a ixd la` ,hb epi`ye leqt my eilr `iven wx `l`
zeipwix milin `l` eixac oi`y `vnpe ,dzr cr leqt mey hba
`id ixd dy`l hbd z` gilyd ozp m`e .melk zeliren oi`e

.zyxebn
,`ziixad ixac zxxan `xnbdìéhaìc àðMéì 'ìèá'c àøîéîì§¥§¨§¨¥¦§¨§¦©¦

òîLî,lhazi hbdy ernyn 'lha' oeyldy d`xp `ziixad on - ©§©
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xn`y oebk ,xar oeyla xn` m`,'àéä äìha'xn`y e`dðéà' §¥¨¦¥¨
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,`xnbd dywn dfneàîìàoeyly gken ixd -àøwéòî 'ìèa' ©§¨¨¥¥¦¨¨
òîLîok m`e ,jli`e o`kn `le ,mcewn lhazp xaky ernyn - ©§©

lha' oeyly `ziixadn dxe`kl dlerd mr z`f ayiil ozip ji`
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èâä ìë êìò ïøãä

äðùîòéâäå .çìåùä.biyde Ðìåëé åðéà
åìèáì.`hiyt :jixt `xnba Ð

äðåùàøá`le gilyd ipta elhan did `l Ð

did cner didy mewna `l` ,dy`d ipta

.dyly ipta elhaníìåòä ïå÷éú éðôîÐ

`ide dl ekilen ,xaca rcei epi`y ,gilydy

.ea zqipàøîâåòéâäscxy rnyn ied Ð

.ebiyde eixg`àìéîî åìéôàåddzypy Ð

,ed`xe ,myl jxc dfl el dide ,jxca gily

.lha ikd elit`eïðéøîà àìåezrca oi` Ð

.miycg e` ycg ,`nlra dxervl `l` elhal

elhal ezrca did m`yÐeixg` scex did

.ilehalàî÷ã àúåçéìù`l :dil opixn`c Ð

.dipin zticrçøè àìã àåä åäéàdilha ik Ð

envra `edÐdxervl xninl `kile ,lha

vl meyn diytp gxhn ded `lc ,oiekin.dxr

çéìù ìáà:opixn` ,lhal gily gly ik Ð

oexg` gilyc `gxih meyne ,oiekin dxervlÐ

@ .dil ztki` `làåä ìèá,`di lha :rnyn Ð

."ea iyt` i`" okeàåä ìåñôrnyn `l Ð

leqt my eilr `iven `l` ,dil lhan edi`c

Ð.`kil `deíåìë øîà àìlr da dkfe Ð

aeg lra el yi m`e .egxkÐdze` daeb

cizr oeyl elld zepeyld lky itl .eliaya

DlAwe li`ede ,odÐ.ea xefgl leki epi`äìèá ¦§¨

àéäizlaiwy mcewn dzid dlha :rnyn ÐÐ

xne` ixde ,inc micr d`nk oic lra z`ced

`ipz inp ikde .ozepl zxfege ,da dkf `ly

dcy izzpe izazk" :(`,n) oiwxita onwl

il ozpe azk `l :xne` `ede ,"ipeltl zipeltÐ

xn`c inp i`de .micr d`nk oic lra z`ced

okl mcewn dzid dlhaÐ.on`p
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.çìåùä`gxe` "gilya ribd" hwp lhean elha :xn`c iaxl - `ed lha jl izzpy hb

ipta `ly oic zia ipta la` .elhal `ed libxe ,elhal xzen f`c ,`zlnc

- "gilya ribd" hwp cere .l`ilnb oax zpwz meyn ,opaxcn elhal xeq` - gilyd

`w dxervl opixn` `lc ,opireny`l `z` dteb `id :inp i` .oic zia jixv oi` `zydc

ika `wecc xnel `le .`xnba opixn`ck ,oiekin

.lha `peeb i`d

àìå:xn`z m`e - oiekin `w dxervl opixn`

xnel epl did j`id ,lha `edy `hiyt

dedc :xnel yie !geeve cner `ede ,lha epi`y

ok m` - jk lr micr `ian epi`y oeik ,`pin`

,xingdl opiyiig ded :inp i` .elhal dvex epi`

rnyn `w ,oiekin `w dxervl `nlc meyn

.opiyiig `lc olåäéà`zrc` gxh `lc

ied `l ezy` lv` mciwc rnyn - dxervl

hwp `l i`n`c :dnize .`gxiha `l` ,`linn

e` ,`linn ezy` lv` oncfp - ith `zeax

dnizc ?oiekin `w dxervl opixn` `lc ,egely

.lehia liren oi` f`y xnel `edåäî`nizc

rnyn `w dilha ilehac rxtnl `zlin i`lbi`

`zrc ielbc (`,cl) onwl xn`c `axe - ol

ribdy mcew rcepy epiid - `id `zln `hiba

`zrc ielib eze` rcep `l m` la` .dcil hb

oebk .`ed melk e`l - dcil ribdy xg` cr

gily xaqe ,dilehal gily xza hidx dedc

ad xey`" xninl irac - dixza hidxc `dc

`ay xg` dil lhan ike .(my) onwl xn`ck "dl

`le ,gilyd cia `ed oiicry xeaqy itl ,dcil

ded ilehalc rxtnl `zlin i`lb` - dcil `a

.`ed melk e`lc oizipzn ol rnyn `w ,hidx

`l - ux `edy dry dze`ac meyn ,`nrhe

,oic zial `le dy`l `le gilyl `l ezrc rcep
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"äðzî dðéà" "àéä¯"ìèa" :ééaà øîà !òîLî àøwéòî "ìèa" àîìà ;ïéîéi÷ åéøác ¦¥¨©¨¨§¨¨©¨¦©§¨¨¥¥¦¨¨©§©£©©©¥¨¥
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קצו
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtoihib

òîùî úåðåùì éúùyipi` oirh ik ,`zlinc `nzq ,`ed ikdc oeike ÐÐ`ipdnc `zlin

.oirh `w dizlinaèâä çéìùë àåä éøälawnd cil ribzy mcew ozepd dlhia m`e Ð

Ð:opiqxb ikd .dlha `id ixdéîã éëæë åàì êìåäì äðéî à÷ôðdpznc ab lr s`e Ð

`ed zekfÐ.inc "ikf"k e`l "jled"c ,xcdinl ivnéìúã.oryp Ðåäî ìèáxn` m` Ð

,rnyn xaryl ?edn "`ed" xn` `le ,"lha"

e` ."`ed" xn` `lc oeik ,melk eixaca oi`e

,rnyn zepeyl izy inp "`ed" `la `nlic

.xn`w dia ipd`c `pyileìéòåî åðéàrnyn Ð

,leqt `edy ea cirn `l` ,elhan epi` `edc

.einzega miiwzie .leqt dia opifg `l `deñøç
íåìë øîà àì àåä ñøçë àåäzepeyl lkc Ð

`ed xaryl elld.åäî ñøç àåä éøä`adl Ð

?rnyn xaryl e` ,rnynàåä éøäî àðù éàî
ùã÷ä,izkec dnka ,ycwd iedc ol `niiwc Ð

od ily m` :(`,gn) mixcpa opzcÐod ixd

`ed ixd :da opz inp xwtdae .minyl miycwen

.rnyn `adl `nl` ,uetg`y in lkl xwten

åá ùøâîå øæåçyxble xefgl lrad jlnp m` Ð

.elhiay hbaùøâîå øæåç åðéà åà:opixn` in Ð

`nlic e` ,`tqgk dil dede `hib lha

xcdc cr ,dil lihac `ed gilyc `zegily

.liha `l `hib la` ,gily dil ieyneéáøë
úøæåç øîàã ïðçåéxne`d" wxta ,oiyecwa Ð

elld zerna il iycwzd" dy`l xn` :"exagl

miyly jeza da dxfge ,"miyly xg`lÐ

.oilg ediy mcew ozlhae li`ed ,oiyecwd elha

.`hib lihail inp `kdàåä øåáéãå øåáéãÐ

,xeaicd ici lr zycwzn dzid dligzn

oiyecwa dzvxzpyÐdxfg ly xeaic iz`

m`y ,elha `l zernd ,edine .xeaic lhane

dzrcn oda dycwe xfgÐ.zycewnéäð àëäå
"`ed lha" xn`c i`d ÐÐ`ed gilyl

,df hba dyxbl egely `di `ly ,dilhac

oira `edy hb la` .xeaic lhane xeaic iz`c

Ð.lqtp epi`åìèáî àåä äîë éðôámcew Ð

.l`ilnb oax zpwzíéðù éðôáiab `nlyac Ð

`kd la` ,dyly 'ira `pennc `picÐirece`

.ibq ixzae ,`ed `nlraíëì éðøñåîonwl Ð

xqen `edy ,leafext iab ,oiwxta `ed (`,el)

lral dil raz `l edi`c ,oic zial eizexhy

`le ,eiqkpl oicxei ode ,oic ziad `l` aeg

."yebi `l" dia `pixw
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`nl` ,zyxebn - ecil hb ribdy oeik :ongp ax xn`e ."dxn`y dnk jlid" xne` `ede

dlbny o`k la` ,`ielir dil aeyg - dyxbl dvexy i`ce mzd .jinq dicic `ielir`

enk mzd opiqxbc (`,ck) zezixka yxit i"yxe .dicic `ielir epiid - elehiaa utgy ezrc

,oilhlhn zpzna - yiwl yix xn` ikc ,melk xn` `lc "iyt` i`"n jixt `le ,oizrnya

,xwtd oeyl "iyt` i`" ied dicil ez`c oeikc

`l` ,dcyd z` xiwtd `l df la` .mxiwtne

`l` .zniiw dpznd `dzy utg ipi` :xne`

- "dpzn dpi`" "`id dlha" ipzwc ,jixt `tiqn

`ly dcene ,rnyn xarylc ,miniiw eixac

micr d`nk oic lra z`cede ,dpzn myl dlaiw

`nl` ?dxnl dxcde miniiw eixac e`l i`n .inc

,`l :ipyne !dxnl dxcd - eixac ipd`c `kid

dedc oicd `ede .dxnl dxcd `le miniiw eixac

dkf xaky oeik yiwl yixc `iddc ivexzl ivn

`ly dcenc zyy axc `idda la` ,xwtd ied

- ypi` aidi ikc ,dxnc ied - mlern da dkf

ded `l - `l i`e .dipin dl ilawnc `zrc`

,edine .izixg` `iyew` mzd ipyn ikdc .dpzn

jixt ikd xzae .ikd e`la xity ipyn `zyd

icie ef dcy lr il oi` mixace oic" exagl xne`n

xity jixt .melk xn` `l - "dpnid zwleqn

,ixii` ely `idy dcyac ,oilhlhn` dcyn

szey `edy exagl xne`d :qxhpewa yxitck

dpznd `dz `ly ezrc xninl jiiy `lc ,enr

i`" oeyl i`e .zyy axc `idda enk ,zniiw

ici" ok m` - milhlhna xwtd ied "iyt`

i`y ,xwtd inp ied ely dcya "dpnid zwleqn

`l i`n`e ,xg` oipra xnel dvexy xnel xyt`

?melk xn`

êìåäìxnel jiiy `l hba - inc ikfk e`l

inp "ikf" elit`c ,"ikf"k e`l "jled"

:xnel ,`nlra `pniql `l` dihwp `le .ipdn `l

inp ipdn `l - hba "jled" `ipdn `lc ikid ik

.dpzna

éàîoi`" yixac :dniz - ycwd `ed ixdn `py

df xkk"c rnyn (a,cl mixcp) "xcend oia

xn` `l i`ce - "qxg df hb"e ,liren "ycwd

xn` `lc xn`c "`ed qxg df hb"n rxbc ,melk

xn` ike ,oiniiw eixac - "`ed lha" `dc ,melk

cnre ,ol `irain "`ed" xn` `le "lha df hb"

.ewizaáø- ea yxbne xfeg epi` xn` zyyibiltc opgei iaxe yiwl yix `de :dniz

gikeny enk ,dyrn lhane xeaic iz` `lc ecenc rnyn (`,hp) oiyeciwa "xne`d" yixa

,dyrn ied dnyl hb zaizke .'ek daygna d`neh icil micxei milkd lkc oizipznn my

.dyrn xnb aiyg `l - dy`d cil ribd `ly onf lkc :xnel yie !lhale xefgl leki epi` - dnyl dxez xtq mc` azk m`cíúäelit`c rnyn oeyld jezn - `ed xeaice xeaic

.lhal gk el oi`c rnyn - liha `w in diteb hb :xn`wcn mbe .dyrne xeaic `l` ,`ed xeaice xeaic e`l `kdc rnyn ,`ed xeaice xeaic mzd :xn`wcn ,lhean epi` - yexita elhia

.lhac ongp ax dcen - yexita elhia m`c rnyn .dilha `l hb zxezn - zegily zxezn dilhac idp :mixtqd lka aezke ,zekix`d df lk my oi` (`,hp) "xne`d" yixa ,oiyeciwa la`

`lc dlila mzgpe meia azkp iab (`,gi oihib) ipy wxta xn`wcne .lirl epyxitck ,zyy axl iywz - ikd e`l i`c .dy`d cil ribd `ly onf lk dyrn aiyg `l hbc ,xnel jixv oke

xnb aiyg `l mzgp `l mzd `nyc :cere .ipy wxta ziyixtck ,di`x oi` - mz epiax yxitck hbd z` lhia `ny :yexit ,qiit `ny opiyiigc ,mini dxyr cr okin oerny iax xiykd

.dyrn

áøåmzd dil zil `ax `dc .oic mdipic epcy mipy :l`enyc dinyn (a,d) oixcdpqc `nw wxta xn`c ,dinrhl ongp axc xnel oi` - edl ixw oic zia inp ixzlc mipy ipta xn` ongp

zenai) "ulegd" yixa wiqt `axe ,zyy axe ongp axc `zbelta jenqa yiwl yixe opgei iax ibilt `dc .mipy ipta xn`c ,ongp axk `kd dil zi` `ax jgxk lre ,l`enyc (`,b)

,oic mdipic oi` - epcy mipy :ediiexz ixn`c yiwl yixe opgei iax ,oixcdpqc inlyexia xn` cere .ongp axk i`w opgei iaxe ,zlzn xal ,yiwl yixc iabl opgei iaxk cenlzd ileka (`,el

:xn`z m`e .oic zia edl ixw - ixza ibq leafextc oeik ,oic mdipic oi` ixzc ab lr s` xnel jixv jgxk lre .dia aizk "htyn" ,dyly jixv xb :opgei iax xn` inp (a,en my) "ulegd"ae

`dc ,jxtinl `ki` inp l`eny e`la - 'ek epcy mipy :xn`c ,l`enyck ,sevg oic zia `nlic :`zice` iab jixtc (`,l oixcdpq) "xxea df" wxta`we l`enyc edl zil `axe opgei iax

`edd iabl jiiy oi` - zexhy meiwe `zice`a dyly opirac oeik ,mzdc :xnel yie !(`,ak) zeaezkc ipy wxta zexhy meiw iab jixt inp `peeb i`d ike .edl ixw "oic zia" ixzlc ixaq

oax owiz `d ?elhan dnk ipta zyy axe ongp axc `zbelta `zyd dpin `wtp i`ne :xn`z m`e .l`enyck ,dyly mzd ira `l `nlc :xn`w ikd meyn ,oic zia ixzl zexwl `zlin

cg` ipta e` ,zyy axl mipy ipta elhia m`c iax dcene .dizeek ongp ax onwl wqte ,lhean elhia m` onwl xn`c ,iaxl dpin `wtpc :wgvi epiax xne`e !ok oiyer edi `ly l`ilnb

zexfnnl yginl `ki`c ,mipy ipta la` ,zexfnnl yginl `kilc ,lhean zyy axl dyly ipta `wecc .lhean did `l l`ilnb oax zpwz mcew elit`c ,lhean epi`c - ongp axl elit`

iax elit` `dae ,lhean epi` - ith yginl `ki`c ,mipyn zegta mewn lkn - lhean ied ikd elit`e ,jenqa opixn`ck ,zexfnnl yginl `ki` mipy iptac ab lr s` ,ongp axle .`l -

.dti oic zia gk dn :opixn`c ,dcen

éøúìxn` `de .`l - ixz ia `d ,`ed oic ziac - `nrh :wiice .oic zia `edy iptn ,dp`yi eipta dvlg e` dp`in iab (a,dk) zenaic ipy wxt seqac :xn`z m`e - edl ixw oic zia inp

`inec oe`in :inp i` .ixza mzd ibq `lc dpin rny - oic ziaa `nrh ilz `l` ,"mipy mdy iptn" xn`w `lcn wiic mzdc :wgvi epiax xne`e !edl ixw oic zia inp ixzlc `kd

.dppx inp `ki`e ,oic zia ixwn `l cgc ,cigia dvilg xiyknc o`nk iz` `le .dyly epiid dvilgc oic ziae ,dvilgc
`l
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ì ézL,ìéháéìc òîLîe ìèác òîLî ,òîLî úBðBL §¥§©§©©§©§¨¥©§©§¦©¥
àðMéì äðzî éab ,øîà÷ déa épäîc àðMéì èb éab©¥¥¦¨¨¦§©¥¥¨¨©©¥©¨¨¦¨¨
äðzî çéìL :ïðéèé÷ð ,ééaà øîà .øîà÷ da épäîc¦§©¥¨¨¨©£©©©¥§¦¦©§¦©©¨¨
åàì "CìBä"ì dpéî à÷ôð ;èbä çéìLk àeä éøä£¥¦§¦©©¥¨§¨¦¨§¥¨
÷çöé øa ïîçð áøì déçkLà àðéáø .éîc "éëæ"k¦§¥¨¥¨¦¨©§©¥§©©§¨©¦§¨
,"ìèa" :déì àéòaéî à÷å ,àMãc àøáéòa éà÷å éìúc§¨¥§¨¥§¦§¨§©¨§¨¦¨£¨¥¨¥
àúéðúîa dì éøîàå ,úLL áø øîà .e÷éz ?eäî©¥¨©©¥¤§¨§¦¨§©§¦¨
,"áéæòé àì" ,"øézé àì" ,"ìéòBé àì äæ èb" :àðz̈¨¥¤Ÿ¦Ÿ©¦Ÿ©£¦

é" ,"ñøç àäé" ,"Løâé àìå" ,"çlLé àì""ñøçk àä Ÿ§©©§Ÿ§¨¥§¥¤¤§¥§¤¤
¯Bðéà" ,"øézî Bðéà" ,"ìéòBî Bðéà" ;ïéîéi÷ åéøác§¨¨©¨¦¥¦¥©¦¥

,"àeä ñøç" ,"Løâî Bðéà" ,"çlLî Bðéà" ,"áéæòî©£¦¥§©¥¥§¨¥¤¤
"àeä ñøçk"¯éøä" :eäì àéòaéà .íeìk øîà àì §¤¤Ÿ¨©§¦©£¨§£¥

déøa àçà áøì àðéáø déì øîà ?eäî ,"ñøç àeä¤¤©£©¥¨¦¨§©©¨§¥
:éLà áøì àáøc déøa àçà áø dì éøîàå ,àáøc§¨¨§¨§¦¨©©¨§¥§¨¨§©©¦
?"ø÷ôä àeä éøä" ,"Lc÷ä àeä éøä"î àðL éàî©§¨¥¨¥¤§¥£¥¤§¥
ïîçð áø ?Ba Løâîe øæBç Bðéà Bà ,Ba Løâîe øæBç¥§¨¥¥¥§¨¥©©§¨
øæBç Bðéà :øîà úLL áøå ,Ba Løâîe øæBç :øîà̈©¥§¨¥§©¥¤¨©¥¥

.ïîçð áøc déúååk àúëìäå .Ba Løâîe¯àäå ?éðéà §¨¥§¦§§¨§¨¥§©©§¨¦¦§¨
!úøæBç :øîàc ,ïðçBé éaøc déúååk àúëìä ïì àîéé÷©§¨¨¦§§¨§¨¥§©¦¨¨©£©¤¤

¯øeaéc éúà ,àeä øeaéãå øeaéc íúä ?àzLä éëä̈¦¨§¨¨¨¦§¦¨¥¦
ì déìèác éäð àëäå ,øeaéc ìháîe,çéìLc àúeçéìL §©¥¦§¨¨§¦§¨§¥¦§¦¨§¨¦

."äNBò äéä äðBLàøa" ?ìéèa à÷ éî déôeb àhéb¦¨¥¦¨¨¥¨¦¨¨¨¤
:øîà ïîçð áø ?Bìháî àeä änë éðôa :øîzéà¦§©¦§¥©¨§©§©©§¨¨©

ìL éðôa :øîà úLL áø ,íéðL éðôaúLL áø .äL ¦§¥§©¦©¥¤¨©¦§¥§¨©¥¤
ìL éðôa :øîà:øîà ïîçð áøå ;éðú÷ "ïéc úéa" ,äL £©¦§¥§¨¥¦¨¨¥§©©§¨£©

øîà .eäì éø÷ "ïéc úéa" éîð éøz éáì ,íéðL éðôa¦§¥§©¦§¥§¥©¦¥¦¨¥§£©
íëéðôì épøñBî" :ïðúc ?dì àðéîà àðî :ïîçð áø©©§¨§¨¨¦¨¨¦§©§©¦¦§¥¤
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oihib(iying meil)

ì ézLòîLî úBðBL,zepeyl izyn zg` dpnn rnzydl leki - §¥§©§©
didiy xyt`òîLîxnelk ,xar oeyl dpnnìèácokle ,xak ©§©§¨¥

.df oeyla zlhazn dpzndy zyy ax xn`ådidiy xyt` §
òîLîxnelk ,cizr oeylìéhaéìc`ziixaa x`azp okle ,`adl ©§©§¦©¦

izy z` llek 'lha' oeyly .df oeyla hb lhal xyt`y lirl
l ,okle ,zeiernyndéablehia,èbi`ceay mixne` ep`àðMéì ©¥¥¦§¨

øîà÷ déa épäîcepiidc ,hbd lehial lireny oeyll oiekzp - ¦§©¥¥¨¨©
l oke ,cizr oeyl,äðzî éabi`ce,øîà÷ da épäîc àðMéìepiidc ©¥©¨¨¦§¨¦§©¥¨¨¨©

.xar oeyl
:dpzn zegily lhal `ay ina dpc oldl `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

ïðéèé÷ðy ,epizeaxn epicia laewn -çéìLjiledl glypy,äðzî §¦¦¨§¦©©¨¨
,èbä çéìLk àeä éøämcew dlhal leki dpzn gleyd mby £¥¦§¦©©¥

.hb iabl epizpyna x`eank ,lawnd icil `eazydpéî à÷ôð©§¨¦¨
éîc éëæk åàì CìBäìlka epi` ,dpznd lhal lekiy ,df oic - §¥¨¦§¦¨¥

dlhpe ,'ipeltl ef dpzna dkf' gilyl ozepd xn` m` ixdy ,ote`
lirl epipyy itk ,gilyd ici lr lawnd da dkf ,gilyd(:`i)

pd oi`e ,eipta `ly mc`l mikefy`weece .ea xefgl leki oze
f`y ,gilyd dlhpe ,'ipeltl ef dpzn jled' gilyl xn`y ote`a
oky ,ea xefgl ozepd lekie ,lawnd liaya gilyd da dkf `l
m`e ,'dpzna dkf' xne`y ink epi` ,'dpzn jled' gilyl xne`d
`eazy mcew ea xefgl ozepd lekie ,el zekfl gilyd cia oi` ok

.lawnd cil
:'`ed' `la 'lha' lrad xn`yk zwtzqn `xnbddéçkLà ,àðéáø̈¦¨©§§¥

[e`vn-]àLãc àøáéòa éà÷å éìúc ,÷çöé øa ïîçð áøì`edyk - §©©§¨©¦§¨§¨¥§¨¥§¦§¨§¨¨
,zlcd gixa lr cnere orypdéì àéòaéî à÷åote`a wteqne - §¨¦©§¨¥

hbd' gilyl xne` lrady,'ìèa,'`ed lha' xn` `leeäîepic ¨¥©
xak hbdy xn` eli`k ,xar oeyl drnyn ef oeyl m`d ,hbd ly
mby e` ,lehiad liren `le melk eixaca oi` ok m`e ,lhazp
leki ok m`e ,cizre xar ,zepeyl izy rnyn cal 'lha'

.hbd lhale cizr oeyla ynzydl.e÷éz¥
:`l el`e hb lehial miliren mitqep zepeyl el` zxxan `xnbd

àðz àúéðúîa dì éøîàå ,úLL áø øîà`ziixaay exn`y yie - ¨©©¥¤§¨§¥¨§©§¦¨¨¨
,gilyl xn`e ezy`l hb glyy mc` ,df oic dpypìéòBé àì äæ èb¥¤Ÿ¦

y xne`y e` ,yxbløézé àìy e` ,`ypidl dze`áéæòé àìdze` Ÿ©¦Ÿ©£¦
y e` ,epnnçlLé àì,ezian dze`åhbdy xne` m` ok,Løâé àì Ÿ§©¥§Ÿ§¨¥

e`,ñøç àäée`,ñøçk àäé,jxr `ll xnelk,ïéîéi÷ åéøáchbde §¥¤¤§¥§¤¤§¨¨©¨¦
mle` .`adle o`kn lehia zepeyl md elld zepeyl oky ,lha

y xne` m`ìéòBî Bðéày e` ,yxbl,øézî Bðéày e`,áéæòî Bðéàe` ¥¦¥©¦¥©£¦
y,çlLî Bðéày e`,Løâî Bðéày e`,àeä ñøçy e`àeä ñøçk ¥§©¥©¥§¨¥¤¤§¤¤

,aygp,íeìk øîà àìdzrn hbd z` lhan epi` oky ,miiw hbde Ÿ¨©§
epi` ezngny oexqig ea yiy xaryl eilr cirn wx `l` ,jli`e

.leqt lk ea mi`ex eppi` ixdy ,oekp epi` dfe ,yxbl liren
,eäì àéòaéàhbd lr xne` m`àeä éøäñøçeäî ,m`d ,oicd ¦©§¨§£¥¤¤©

liren oi`e ,'`ed qxg' enk ,hbd lr xaryl zecr oeyl ernyn
lireie ,jli`e o`kn hbd ly lehia ernyn `ny e` ,elhal

.lehiaddì éøîàå ,àáøc déøa àçà áøì àðéáø déì øîàyie-] ¨©¥¨¦¨§©©¨§¥§¨¨§¨§¥¨
y [mixne`àáøc déøa àçà áøxn`àðL éàî ,éMà áøìxne`d ©©¨§¥§¨¨§©©¦©§¨

,qxg `ed ixdîutg lr xne`dmieqn,Lc÷ä àeä éøäxne`y e` ¥£¥¤§¥
eilr,ø÷ôä àeä éøä'`ed ixd' oeyly meyn ,miliren eixacy £¥¤§¥

.miniiw eixac 'lha `ed ixd df hb' xne`d ok m`e .cizrl rnyn
:ea yxble xefgl xyt` m`d ,lrad elhiay hb lr dpc `xnbd
,ea yxbl dvexe jlnpe ,lrad elhiay hb lr `xnbd zwtzqn

m`døæBçlrad,Ba Løâîewx `l` ,lha `l hbd seby iptn ¥§¨¥
,ycgn gilyd z` dpnn zrke ,dlha zegilydBàyøæBç Bðéà¥¥

Ba Løâîedvex m`e ,qxgk aygp `ede ,hbd seb lhay iptn §¨¥
ewlgpy `xnbd zxne` .ycg hb aezkl jixv ,ezy` z` yxbl

.mi`xen` dfa,øîà ïîçð áøyøîà úLL áøå ,Ba Løâîe øæBç ©©§¨¨©¥§¨¥§©¥¤¨©
y.Ba Løâîe øæBç Bðéà`xnbd zwqetïîçð áøc déúååk àúëìäå- ¥¥§¨¥§¦§§¨§¨¥§©©§¨

.ea yxbne xfegy ,ongp ax ly ezrck dkldd
hba yxble xefgl lekiy dkldd zwiqt lr `xnbd dywn

.elhiayéðéà,dkldd jk m`d -déúååk àúëìä ïì àîéé÷ àäå ¥¦§¨©§¨¨¦§§¨§¨¥
ïðçBé éaøc[opgei iaxk dkldd dwqtp ixde-]øîàcsqk ozepdy §©¦¨¨§¨©

,mei miyely xg`l el` zerna il iycwzd dl xne`e dy`l
dy`dúøæBçdpevxn mei miyely mze` jeza da xefgl dleki - ¤¤

gkay itk ok m` ,milg mdy iptl mzlhany li`ed ,ycwzdl
lhal lrad gka zeidl xen` ok sqk iyeciwd lhal dy`d

.ea yxble xefgl lkei `lye ,hbd
,`xnbd zvxznàzLä éëä`ld ,ef `id `iyew ike -íúä ¨¦©§¨¨¨

ici lr ziyrp ycwzdl dy`d znkqd ,oiyeciwa,øeaécxy`k ¦
,ycwzdl dnikqny zxne` dy`dåycwzdl dpevxn dzxfg ok §

ici lràeä øeaéãzaxqny zxne` dy`d xy`k ,dyrp ¦
ok lre ,ycwzdløeaéc éúàoiyeciwdn dxfgd lyìháîez` ¨¥¦§©¥

døeaéc`l ixd mnvr oiyeciwd zern la` ,odl dnkqdd ly ¦
`dz ,dzrcn oda dycwie xefgi m`e ,sqk zxezn elha

,zycewnåok enkàëä,hbadéìhác éäðlradìçéìLc àúeçéìL §¨¨§¦§©§¥¦§¦¨§¨¦©
lhan xeaic oky zeyrl egeka dfy ,yxbl egely `di `ly

j` ,xeaicb àhébdéôe,oira `edy hbd mvr -ìéèa à÷ éîm`d - ¦¨¥¦¨¨¦
hbd lehia xg`l dripn oi` ,hbd mvr lha `ly oeike ,lha `ed

.dy`d z` ea yxbie lrad xefgiy
,dpyna epipyäNBò äéä äðBLàøa:elhane xg` mewnn oic zia ¨¦¨¨¨¤

øîzéàlhal dvex did lradyk .mi`xen` zwelgn dxn`p - ¦§©
,owfd l`ilnb oax zpwz iptl dpey`xa hbd z`änk éðôamipiic ¦§¥©¨

àeädidBìháî,,øîà ïîçð áøelhal jixv didyíéðL éðôa, §©§©©§¨¨©¦§¥§©¦
drced `l` ,dyely mikixvy zepenn ipic df oi`y meyn

e ,`nlraøîà úLL áøelhal jixv didyìL éðôa.äLzyxtne ©¥¤¨©¦§¥§Ÿ¨
,mdinrh `xnbdøîà úLL áøhbd lhal jixvyìL éðôa,äL ©¥¤¨©¦§¥§Ÿ¨

dyer did'y iptnïéc úéa'éðz÷aygp oic zia oi`e ,`pzd dpy - ¥¦¨¨¥
,mipiic dyelyn zegtaøîà ïîçð áøåwitqny,íéðL éðôaiptn §©©§¨¨©¦§¥§©¦

y epivnyéøz éáì,mipy ly ayenl -eäì éø÷ ïéc úéa énðmb - §¥§¥©¦¥¦¨¥§
.oic zia `pzd mdl `xew

:ongp ax ly xewnd z` `xnbd d`ianàðéîà àðî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¨£¦¨
dì,oic zia mi`xwp mipy mby izcnl okidn -ïðúcepipyy - ¨¦§©

eizeaeg zeabl leki exaga dyepdy oeiky ,leafext zpwz iabl
`xw iM eig` z`e Edrx z` UBi `l' lr xeariy `la dhinyaŸ¦Ÿ¤¥¥§¤¨¦¦¨¨

''dl dHnW(a eh mixac)mde ,oic zial eizexhy xeqniy ici lr , §¦¨©
lld owiz ,eybep dyepdy `la eiqkpl ecxie aeg lrad erazi

oic zial xn`iy owfdíëéðôì épøñBî§©¦¦§¥¤
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשכ"ה

התוועדויות פעילות וכפרשת השבוע ביד רמה ובשירה ובשיר להשם, תורת הנגלה והחסידות.

בברכה

מנחם שניאורסאהן



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oihib(iyiy meil)

éðBìt íB÷îaL ïéðéicä éðBìôe éðBìtlk epab`y il yiy aeg lky §¦§¦©©¨¦¤§¨§¦
xqen ixdy ,oic zia mi`xwp mipiic ipy mby x`eane .dvx`y onf

.mipiic mdl `xewe ,mipy ipta leafextd z`úLL áøåel yi §©¥¤
c ,ef di`x lr aiydlìéæéìå áéLçéì àìëeø ék àpz eèàike - ¨©¨¦§¨¦§¦§¥¦

i`ce .xeknl ecia yiy dn lk dpeny lkexd bdpnk bdpi `pzd
xviw `pzdy `l` ,dyly ipta leafextd z` xeqnl jixvy

.ipelte ipelt azke epeyla
:eixacl ztqep di`x `ian ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¨£¦¨¨

,oic zial miaygp mipiic ipyy il oipn -ïðúcxhyay ,epipy - ¦§©
leafextähîì ïéîúBç íéðéicä,leafextd gqep zgzBàyíéãòä ©©¨¦§¦§©¨¨¥¦

`xnbd zx`an .oinzegåàì éàîy eyexit oi` m`d -íéðéic ©¨©¨¦
íéãòc àéîecdwlig `l ixdy ,micrd oicl dnec mipiicd oic - §¨§¥¦

e .mdipia dpyndäîy enk -íéãòeidiy witqníéðéic óà ,íéðL ¨¥¦§©¦©©¨¦
énðeidiy witqn.íéðLúLL áøå,df lr aiyiàéøéà éãéîef ike - ©¦§©¦§©¥¤¦¦¦§¨

,cgi epyp mipiice micry s` ,di`xàúéàãk àäå àúéàãk àä- ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
epick cg` lk.dyly mipiice ,mipy micr ,

zl`ey :ongp ax `iady dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd
,`xnbdíéãò àðúéîì éì änì íéðéic àðúéîì éì änìrecn - ¨¨¦§¦§¨©¨¦¨¨¦§¦§¨¥¦

e` mipiic leafextd lr mezgl milekiy dpyna `pzd jix`d
zepyl el dide ,mdn cg` witqny `ed heyt xac ixde ,micr
.mezgl mileki mipiicd mby rcp `linne micrd minzegy wx

,`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,epl ycgl d`a dpynd -àìc ¨¨©§©¨§Ÿ
àðLm` welig oi` -áeúkleafextd gqepìa,íéðéic ïBLepiidc §¨¨¦§©¨¦

ipelt mkl ipxqen epl xn`e ipelt epiptl `ae epiid oic zia'
'eke 'ipelteeseqaíéãò éîúç,cr ipelt ip` -àðL àìåoi` - ¨§¥¥¦§Ÿ§¨

m` weligìa áeúkíéãò ïBLipelty epipta didy zecr oexkf' ¨¦§¥¦
'mipiicd ipelte ipelte ipelt ipta eizexhy xqneseqaéîúçeilr ¨§¥

íéðéic.oiic ipelt ip` - ©¨¦
dpyna epipy(.al)leki ezy`l hb gleydy l`ilnb oax zpwz

,dy`d ipta e` gilyd ipta wx elhal:íìBòä ïewéz éðtî¦§¥¦¨¨
,`xnbd zl`ey,'íìBòä ïewéz éðtî' éàî.dpeekd oewiz dfi`l ©¦§¥¦¨¨
,`xnbd daiyníéøæîî úðwz éðtî øîà ïðçBé éaøeaxzi `ly - ©¦¨¨¨©¦§¥©¨©©§¥¦

,dy`d zrici `ll hbd z` lrad lhai m`y .l`xyia mixfnn
.mixfnn dipa eidie xg`l `ypidl `id dlelr,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

úBðeâò úðwz éðtîlrad lkei m`y .zepebr miyp eidi `ly ick - ¦§¥©¨©£
ick wx z`f dyriy miyyeg ep` ,dipta `ly hbd z` lhal
`l gilyd e` dy`d z` `evnle gexhl jxhvi m` la` ,dxrvl

.z`f dyri
:opgei iax ly ezhiy z` zx`an `xnbdéðtî øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¥

dì øáñ ,íéøæîî úðwzxaeq `edy iptn -øîàc ,ïîçð áøk ©¨©©§¥¦¨©¨§©©§¨§¨©
hbd z` lhal leki lrad l`ilnb oax zpwz iptly,íéðL éðôa¦§¥§©¦

éøz éáemipy -àì÷ eäì úéìxacd oi` xnelk ,lew mdl oi` - ¥§¥¥§¨¨
,jk lk mci lr mqxtznàéäå[dy`d-]äòãé àìå äòîL àì §¦Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨

,hbd z` lhia dlrayàáñðéîe äìæàå,`ypze jlze -àkéàå §¨§¨¦§§¨§¦¨
íéøæîîl`ilnb oax owiz okl .mixfnn dipa eidi jkn d`vezk - ©§¥¦

.gilyd ipta e` dy`d ipta `l` hbd z` lhal leki lrad oi`y
:yiwl yix ly ezhiy z` zx`an `xnbdøîà Lé÷ì Léøåmrhy §¥¨¦¨©

ezpwzl`ilnb oax lydì øáñ ,úBðeâò úðwz éðtî`edy meyn - ¦§¥©¨©£¨©¨
xaeqøîàc ,úLL áøkleki lrad l`ilnb oax zpwz iptly §©¥¤§¨©

wx hbd z` lhalìL éðôaàúìz éáe ,äLdyly -àì÷ eäì úéà ¦§¥§Ÿ¨¥§¨¨¦§¨¨
,mci lr mqxtzn xacd xnelk ,lew mdl yi -ådy`däòîL §¨§¨

äòãéå,hbd z` lhia dlrayàáqpéî àìåok m`e ,`ypz `l - §¨§¨§Ÿ¦©§¨
.mixfnn yyg o`k oi`åwx,àkéàc àeä úBðeâò úðwzitke §©¨©£§¦¨

.x`azpy
ipta `ly lrad lhia m` ,l`ilnb oax zpwz xg`l dpc `xnbd

:carica liren m` ,gilyd e` dy`d,ïðaø eðzlrad m`Bìèa ¨©¨¨¦§
hbd ,minkg zpwz itk `ly oic zia ipta hbl,ìheáîit lr s` §¨

,dpwzd lr xaryïa ïBòîL ïaø .éaø éøácøîBà ìàéìîblrad ¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥
Bìháì àì ,ìBëé Bðéà,gilyd e` dy`d ipta `lyéñBäì àìåìò ó ¥¨Ÿ§©§§Ÿ§¦©

Bàðzdy`d ipta `ly eilr siqedl leki epi` ,i`pz ea did m` - §¨
,gilyd e`ïk íàL,elhal e` i`pzd lr siqedl leki didäî ¤¦¥©

çkdïéc úéadpwzd z` epwzy l`ilnb oax ly,äôéxyt` ixd Ÿ©¥¦¨¤
.dxitdl

oax ixac lr ,`xnbd zl`ey :`ziixad ixac z` zx`an `xnbd
,l`ilnb oa oernyéãéî àkéà éîedfd xack okzi m`d - ¦¦¨¦¦

àhéb ìèa àúééøBàcîc,lha hbd `ziixe`cny -íeMîedprhd §¦§©§¨¨¥¦¨¦
àîìòì Léà úLà ïðéøL 'äôé ïéc úéa çk äî'zy`l mixizn ep` - ©Ÿ©¥¦¨¤¨¦¨¥¤¦§¨§¨

iptl gilyd z` lhia lrady oeik ixd .miyp`l `ypdl yi`
dxeq`e zyxebn dpi`e ,dlha zegilyd ,dy`d cil ribd hbdy

,`xnbd zvxzn .xg`l `ypdlïéàminkgy xacd okzi ,ok - ¥
`ziixe`cny s` lr ,mlerd lkl zxzen `dz ef dy`y epwz

meyn ,lha hbdyLc÷îc ìkdy` ycwny mc` lk -àzòcà ¨¦§©¥©©§¨
Lc÷î ïðaøcdyn zck oiyeciwd elegiy zrc lr dycwn - §©¨¨§©¥

,rxtnl oiyeciwd elhazi f` `l m`e ,minkg zepwz itl l`xyie
edf ote`adépéî ïéLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàz` eriwtd minkg - ©§§¦§©¨¨§¦¦¦¥

y hbd z` lhiay oeik ,epnn oiyeciwdzl`ey .mzpwzk `l
,`xnbdàtñëa Léc÷c çðéz ,éMà áøì àðéáø déì øîàuexiz - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§©¦§©§¨

xxazdy mixne` ep` f`e ,sqka yciw m` wx aeh didi df
zxeza `l` ,oiyeciw zxeza did `l dl ozpy sqkdy rxtnl

m` la` ,dpznLéc÷yciw -øîéîì àkéà éàî ,äàéáaozip dn - ©¦§¦¨©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .epnn oiyeciwd z` riwtdl xyt` cvik ,xnel

úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéåLezlira dligzny eraw minkg - ©§¨©¨¨¦§¦¨§¦©§
eid oiyeciwd lky oeik ,zepf myl `l` oiyeciw myl dzid `l

.minkg ixac z` miiwi m` miielz
yxbl ick miyp` dxyr dpiny mc`a zwqer epiptly `ibeqd

.mdn mipy ipta zegilyd z` lhan jk xg`e ,ezy` z`
,ïðaø eðzøîàlradäøNòìmc` ipaeáúkinyaézLàì èbepze ¨©¨¨¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦

mdn cg`y xyt`e ,hbd zaizkl eigely mlek eyrpe ,eze` dl
,dl edepzi jk xg`e ,eilr enzgi mdn mipye hbd z` aezkiìBëé̈

lradìháìz`äæ éðôa àlL äæxnel dligzkl el xzen - §©¥¤¤Ÿ¦§¥¤
mzegilye ,hbd z` eazkz l` ,x`yd lk ipta `ly ,mdn mipyl
z` lhal `ly l`ilnb oax ly ezpwz z` dfa xwer epi`e .dlha

.gilyd ipta `l` hbdBðéà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .éaø éøác¦§¥©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥
ìháì ìBëémdn dnk e` cg` ly zegilyd z`äæ éðôa äæ àlà ¨§©¥¤¨¤¦§¥¤

llka df s`y ,ezegily lhan `edy mlek ipta el xn`iy -
.l`ilnb oax zpwz

l`ilnb oa oerny oaxe iax ly mzwelgn z` zx`an `xnbd
,zxxan `xnbd :mikxc izyaéâìôéî÷ éàîa`xaq efi`a - §©¨¦§§¥

,`xnbd zx`an .ewlgpaoic'dlek äìèa dúö÷î äìèaL úeãò' §¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
éâìôéî÷micrdn wlg lhan lrad xy`k m`d ,`id mzwelgn - ¨¦§§¥

,`l e` mlek milhazndúö÷î äìèaL úeãò ,øáñ éaø©¦¨©¥¤¨§¨¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oihib(oey`x meil)

,zn ipelty mzq xne`yda éëééLc àúléîa ìáàyiy xaca - £¨§¦§¨§©§¥¨
mix`tzny ,oic ziaa mci lr bxdpy oebk ,dfl zekiiy miiebl

y meyn ,mipn`p oi` ,oica miyp` mibxedy dfaé÷eæçàì éãáò̈§¥§©§¥
eäééø÷éL`veiy wx e`xy s` lr zny ,xwy cirdl md milelr - ¦§©§

.dzinl oecil

:dpynd xe`iaa xg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
y ,mixne`,óñBé áø øîàyeðL àì`veid lr mipzepy dpyna ¨©©¥Ÿ¨

,mizn ixnege miig ixneg oic zia ici lr bxdilìL ïéc úéáa àlà¤¨§¥¦¤
,íéáëBk éãáBòwtzqdl yi okle ,exxgyle cgey zgwl miieyry §¥¨¦

,mci lr zn ok` m`
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oihib(iyiy meil)

éðBìt íB÷îaL ïéðéicä éðBìôe éðBìtlk epab`y il yiy aeg lky §¦§¦©©¨¦¤§¨§¦
xqen ixdy ,oic zia mi`xwp mipiic ipy mby x`eane .dvx`y onf

.mipiic mdl `xewe ,mipy ipta leafextd z`úLL áøåel yi §©¥¤
c ,ef di`x lr aiydlìéæéìå áéLçéì àìëeø ék àpz eèàike - ¨©¨¦§¨¦§¦§¥¦

i`ce .xeknl ecia yiy dn lk dpeny lkexd bdpnk bdpi `pzd
xviw `pzdy `l` ,dyly ipta leafextd z` xeqnl jixvy

.ipelte ipelt azke epeyla
:eixacl ztqep di`x `ian ongp axdì àðéîà àðî ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¨£¦¨¨

,oic zial miaygp mipiic ipyy il oipn -ïðúcxhyay ,epipy - ¦§©
leafextähîì ïéîúBç íéðéicä,leafextd gqep zgzBàyíéãòä ©©¨¦§¦§©¨¨¥¦

`xnbd zx`an .oinzegåàì éàîy eyexit oi` m`d -íéðéic ©¨©¨¦
íéãòc àéîecdwlig `l ixdy ,micrd oicl dnec mipiicd oic - §¨§¥¦

e .mdipia dpyndäîy enk -íéãòeidiy witqníéðéic óà ,íéðL ¨¥¦§©¦©©¨¦
énðeidiy witqn.íéðLúLL áøå,df lr aiyiàéøéà éãéîef ike - ©¦§©¦§©¥¤¦¦¦§¨

,cgi epyp mipiice micry s` ,di`xàúéàãk àäå àúéàãk àä- ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
epick cg` lk.dyly mipiice ,mipy micr ,

zl`ey :ongp ax `iady dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd
,`xnbdíéãò àðúéîì éì änì íéðéic àðúéîì éì änìrecn - ¨¨¦§¦§¨©¨¦¨¨¦§¦§¨¥¦

e` mipiic leafextd lr mezgl milekiy dpyna `pzd jix`d
zepyl el dide ,mdn cg` witqny `ed heyt xac ixde ,micr
.mezgl mileki mipiicd mby rcp `linne micrd minzegy wx

,`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä,epl ycgl d`a dpynd -àìc ¨¨©§©¨§Ÿ
àðLm` welig oi` -áeúkleafextd gqepìa,íéðéic ïBLepiidc §¨¨¦§©¨¦

ipelt mkl ipxqen epl xn`e ipelt epiptl `ae epiid oic zia'
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.mixfnn dipa eidie xg`l `ypidl `id dlelr,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©

úBðeâò úðwz éðtîlrad lkei m`y .zepebr miyp eidi `ly ick - ¦§¥©¨©£
ick wx z`f dyriy miyyeg ep` ,dipta `ly hbd z` lhal
`l gilyd e` dy`d z` `evnle gexhl jxhvi m` la` ,dxrvl

.z`f dyri
:opgei iax ly ezhiy z` zx`an `xnbdéðtî øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¥
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtxifp
éðåìôå éðåìô.mipiic edl ixwe ,rnyn ixz Ðìëåø.minya ly zexexv xken Ðïéîúåç

äèîì) ziriay zkqna dl opz leafext iab Ð.(c dpyn ixiyr wxtéðúéîì éì äîì
íéãò åà íéðééã!oipiic inzg i` oicd `ede micr ipzile ,ipda e` ipda ibqc `hiyt Ð

íéðééã ïåùìáipelte ipelt mkl ipxqen :`pl xn`e ,ipelt `z`e ,`pied `pic ia :oebk Ð

.'ekíéãò éîúçåyi` :oebk ,zecr oeyla Ð

.cr ipeltúåãò ïåùìá áåúë àðù àìå:oebk Ð

:dhnl inzge ,'ek `ptp`a dedc `zecdq oxkec

:opiqxb ikd .oiic ipelt ip`á áåúë àðù àìïåùì
ïåùìá áåúë àðù àìå ,íéðééã éîúçå íéãò

.íéãò éîúçå íéðééãíéøæîî úð÷ú,xnelk Ð

.l`xyia mixfnn edi `lyíéðù éðôádid Ð

:opiqxb ikd .dpwz mcew elhanúéì éøú éáå
.àáñðéîå äìæàå äéìèáã äòãé àìå àì÷ åäì

àëéàã àåä úåðåâò úð÷újlil dipikxv`c Ð

lka gxhi `l `ede ,gily gelyl e` ,eixg`

.dpbrl liaya dl`åìèáoax zpwz xg`l Ð

.oic zia ipta ,l`ilnbìèåáîab lr s`c Ð

`zpwz` xarcÐ.`zegily lhaéñåäììò ó
åàðú.i`pz mey ea did m` Ðïéã úéá çë äî

odixac m` ,dti l`ilnb oax zpwz ly Ð

?df ici lr milhaàèéâ ìèá àúééøåàãîãÐ

zeidn gilyd z` lhia dfe ,dcil `a `l ixdy

.oiyexibl egelyùã÷î ïðáøã àúòãàzeidl Ð

inkg ebidpdy l`xyie dyn zck oilg oiyecw

oiyecw lk eriwtiy exn` md ixde .l`xyi

lry ,irwt jklid ,dfk hb ici lr l`xyiay

iw ok zpn.dycàôñëá ùéã÷ã çðéú`ki` Ð

,odixacc hba oiyeciwl edpirwt` :xninl

`linne ,dpzn rxtnl zern iedil :exn`e

yciwyk ixdy ,erwtÐ.yciw ok zpn lr

äàéáá ùéã÷ik"n (`,c) oiyeciwa ol `niiwc Ð

"dlrae dy` yi` gwiÐinp zycwzn dy`c

.d`iaaéàî`da xninl `ki` `zrwt` Ð

?d`iaïðáø äåéåùlr ,rxtnl d`ia `iddl Ð

.df hb iciúåðæ úìéòáoiyeciw my erwt`c Ð

yciwyk ixdy ,jkl gk oda yie .dpinÐlr

mewn lka yxtn ip` jk .yciw mzc weg bdpn¨¨

`zrc` ycwnc lk :izlaw izeaxne .ialn

ycwn opaxcÐaizk `lc ,opaxc sqk iyecwc

dcyn "dgiw" "dgiw" opixnb `l` ,`icda

,`tqka yicwc gpiz :jixtwc epiide .oextr

) `icda aizkc ,d`iaa yicwik" (ck mixac

xninl `ki` i`n "dlrae dy` yi` gwiÐ

deiey :ipyne ?dxezd on xac xewrl elki j`id

ycwn lk ly zepf zlira ezliral opax

) mzd xn`ck ,d`iaa.`zevixt meyn d`iaa ycwnc o`n` cibpn ax :(`,ai oiyeciw

`cg :xaca yi zeyw zeaeyzeÐoilwqp ecnl `l ixdy ,`id dxez dteb dey dxifbc

zxka `edy xzepe ,dey dxifba `l`Ðzbxdp dqxe`nd dxrpe ,epcnl dey dxifbn

opaxc i`e ,sqk iyecwaÐzepf zlira ezliral opax deiey ipynwc :cere ?`lhwin in

Ðycwnc o`n` cibpn ax oxn` ike !`id `ziixe`c `d ?zepf zlira diieyl ivn ikid

d`iaaÐlhal gk opaxa zi`c `de .`ziixe`c `de `d ,`l` !ilha `l `din oiyeciw

Ð.l`xyia minkg ebidpdy zck ycwl ,mzrca dlz oiyeciw zryay iptnøîà
éúùàì èâ åáúë äøùòì"mklek" xn` `lc dnk lk :(???,eq oihib) ol `niiwe ÐÐcg`

.oinzeg mipye azekìèáì ìåëéoi`e ,edeazkz l` :mdn mipyl xnele ,lhal xzen Ð

.l`ilnb oax zpwz xewrl dfìåëé åðéàelha m`e ,dpwzd on ef s`y ÐÐ,lhean epi`

ok m`cÐ.dti oic zia gk dn
àì
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àì`p` ,`pied `pic ia :leafexta aezky enk - micr inizge mipiic oeyla aezk `py

lr cirdl micr minzeg dhnle ,sxezd jeza mipiicd my oixkfpe ,ipelt xa ipelt

mipiicd ea enzg `ly it lr s` ,leafext aiygc ol rnynwe .zn` `edy leafextd

aizkc .leafext ly sxezd jeza mixkfp oipiic oi`y - micr oeyla aezk `py `l .mnvr

:`pl xn`e ipelt `z`e ,`pied `pic ia :ikd dia

ipelte ,ipelt cia il yiy aeg lk mkl ipxqen

qxhpewae .mipiicd dhnl minezge ,micr ipelte

.xg` oipra yxitéáåm`e - `lw edl zil ixz

:xnel yie !dyly ipta lhaiy epwzle :xn`z

.zepebr zpwz iptnéáå`lw edl zi` `zlz

,icarynn iab `l dt lr delnc ab lr s`e -

meyn epiid - micr dnk ipta edeeld elit`

zwfg"a opixn`ck ,sifi `rpva - sific o`nc

zecedl zelibx oi`e (`,an `xza `aa) "mizad

`de .epnn mil`eyd lkl xtek `l` ,mc` ipal

xken iabe ,`lw edl zil ixz iac `kd xn`c

(a,`n my) "mizad zwfg"a opixn` micra edcy

ielib opira `kd - micareyn miqkpn daebc

.ith `zlinäòîùå`aqpin `le drcie

oicac ab lr s` - `ki`c `ed zepebr zpwze

wxta opixn` inp ikdc ,oebr aiyg - `aqpin `l

`l qteh elit` `ed oicae :(a,ek oihib) "hbd lk"

`le mid zpicnl lfinl irac oipnif `l` ,aezkl

.dazie dpbrine ,lif`e ,dl wiay `xtq gkyn

ìëjkle - ycwn opaxc `zrc` ycwnc

."l`xyie dyn zck" oiyeciw zrya xne`

åäðéò÷ôàådywd - dipin oiyeciwl opax

- ok m` :l`eny epiax axd

- dzpify micr e`eaiyke ,ezeg` za lr dtgi

irwte ,gily ipta `ly lhaie ,hb dl glyi

:wgvi epiax xne`e !diept `idy `vnpe ,oiyeciw

`ly dilr dtgnyk `l` yegl oi`c ,dyw `lc

.dxeht dxezd one ,dtgn oick - `kd la` ,oick

mlerl opiaiign ikidc :l`eny epiax dywd cere

wtq z`xzd `de ?dzpify yi` zy` dzin

oileki :cere !eplhaie hb dl glyi `nyc ,`id

`peeb i`d ikc :mz epiax xne`e !xdhil mixfnn

aexe ,`aex xza opilf`c ,wtq z`xzd ied `l

.oilhan oi` hb oigleyyke ,odizeyp oiyxbn oi`

.d`eyp eiykr `idy dzwfg` opinwe`c :cere

`nhn e` ,oii dzey didy xifp - ok `l m`c

l` dzyz l`" el exn` m`c ,dwel i`n` miznl

?(`,an xifp) zg`e zg` lk lr aiig - "dzyz

!ezexifp lr l`yi `ny ,`id wtq z`xzd `de

oilekie ,ezeg` za lr dtgi ok m` :dywdy dne

`l - oiekzn jkly opirci i` - xdhil oixfnn

yr dpwzlc ,dipin oiyecw opirwtnl`xyi zepa eidi jk jezny ,dlwzl `le minkg e

.xdhil mileki m` opiyiig `l - jkl oiekzp `ly epl xexa m` la` .zeixra zevext

éáøxaqc cenlzdl dil `pn :xn`z m`e - dlek dlha `l dzvwn dlhay zecr xaq

,dlek dlha xaq `nlc ?dligzkl elit` epiid - lhal lekie ,dlek dlha `l

`l "leki" oeylnc !lhean elha dil zi` lirl `dc ,carica - lhal leki ikd elit`e

:xn`c (`,hn `rivn `aa) "adfd" wxta gkenck ,dligzkl lhal xzen `diy wcinl ivn

:`ni` `l` !`hiyt ?leki :jixte .ea xefgl leki - "jl ozep ip` dpzn" exiagl xne`d

lr s` ,cg` ipta elit` lhal lekic iaxc `zlin dil rnync :xnel yie .ea xefgl xzen

.lhean `ed - elhan `edy xne` envr gilyly oeik ,mipyn zegt dexray xac oi`c ab

,df ipta `ly df mipy ipta lhal leki mewn lkn - mipy `la ipdn `l elit` ,inp i`

`wecc ,lirl ziyixtck ,carica elit` lhean epi`c dcen iax elit` - dlek dlha i`e

m`y ,zexfnnl i`d ilek yginl `kil mzdc meyn epiid - lheanc [iax] xne` oic ziaa elhiac ab lr s` :p"` .lheanc `ed ongp axl cgia mipy ipta e` ,zyy axl dyly ipta

mixeaq eidie ,erhi minrt - dxyrd on zvwn lrad lhiay dy`d mbe mlek erciyk elit` ,o`k la` .`ypz `l - `ypzy mcew dy`l e` ,dl eppzi `l - dpizpd mcew gilyl rceei

elit` l`ilnb oa oerny oaxk ide iaxk id cenlzd wtzqny dn xity iz` df itle .lhean epi`c dcen did dlek dlha xaeq did m` ,jkle .dhib ici lr `ypze ,elhazp `l mixg`y

ded i` iax elit`c ,lhean epi`c l`ilnb oa oerny oaxk weqtl xity ivn df ipta `ly dfa - lhean elhiaa iaxk ol `niiw elit`c ,dzvwn dlhay zecra ediizbelt opinwenc i`nl

xn`c o`nl jgxk lre ,l`ilnb oax zpwzn df s` dlek dlhac l`ilnb oa oerny oaxlc rnyn qxhpewd yexit jezn la` .lhean epi`y dxyrl xne`a dcen ded - dlek dlha xaq
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øáñ ,íéøæîî úðwz éðtî øîà ïðçBé éaø .úBðeâò£©¦¨¨¨©¦§¥©¨©©§¥¦¨©
eäì úéì éøz éáe ,íéðL éðôa :øîàc ,ïîçð áøk dì̈§©©§¨©£©§§¥§©¦¥§¥¥§
,àáqpéîe äìæàå äòãé àìå äòîL àì àéäå ,àì÷̈¨§¦¨¨§¨§¨¨§¨§¨§¨¦©§¨
,úBðeâò úðwz éðtî øîà Lé÷ì Léøå ;íéøæîî àkéàå§¦¨©§¥¦§¥¨¦¨©¦§¥©¨©£

ìL éðôa :øîàc ,úLL áøk dì øáñàúìz éáe ,äL ¨©¨§©¥¤©£©¦§¥§¨¥§¨¨
úðwúå ,àáqðéî àìå äòãéå äòîLå ,àì÷ eäì úéà¦§¨¨§¨§¨§¨§¨§¨¦©§¨§©¨©

Bìha :ïðaø eðz .àkéàc àeä úBðeâò¯éøác ,ìheáî £§¦¨¨©¨©¦§§¨¦§¥
àì ìBëé Bðéà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;éaø©¦©¨¦§¤©§¦¥¥¥¨Ÿ

éñBäì àìå Bìháìúéa çk äî ,ïk íàL ,Bàðz ìò ó §©§§Ÿ§¦©§¨¤¦¥©Ÿ©¥
,àhéb ìèa àúééøBàcîc écéî àkéà éîe .äôé ïéc¦¨¤¦¦¨¦¥§¦§©§¨¨¥¦¨
Léà úLà ïðéøL "äôé ïéc úéa çk äî" íeMîe¦©Ÿ©¥¦¨¤¨¥©¥¤¦
,Lc÷î ïðaøc àzòcà Lc÷îc ìk ,ïéà ?àîìòì§¨§¨¦¨¦§©¥©©§¨§©¨©§©¥
àðéáø déì øîà .dépéî ïéLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå§©§§¦§©¨©§¦¦¦¥£©¥¨¦¨
éàî äàéáa Léã÷ ,àtñëa Léã÷c çðéz :éLà áøì§©©¦¥©§¨¥§©§¨¨¥§¦¨©

?øîéîì àkéà¯.úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø deéåL ¦¨§¥©¨§©¨©¦§¦¨§¦©§
"ézLàì èb eáúk" äøNòì øîà :ïðaø eðz¯ìBëé ¨©¨©¨©©£¨¨¦§¥§¦§¦¨

ïBòîL ïaø ;éaø éøác ,äæ éðôa àlL äæ ìháì§©¥¤¤Ÿ¦§¥¤¦§¥©¦©¨¦§
éðôa äæ àlà ìháì ìBëé Bðéà :øîBà ìàéìîb ïa¤©§¦¥¥¥¨§©¥¤¨¤¦§¥
äìèa dúö÷î äìèaL úeãòa ?éâìtéî÷ éàîa .äæ¤§©¨¦©§¦§¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨
dúö÷î äìèaL úeãò :øáñ éaø ;éâìtéî÷ dlek¨¨¦©§¦©¦¨©¥¤¨§¨¦§¨¨
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miwxtר dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtoihib
äìåë äìèá àìefa oi`y ,jk lr zepnile oic zia aiyedl l`ilnb oax yg `l jkld Ð

`aqpine `lf`e ,dl iadie iazke ,ediinw liha `lc jpd ilf` i`c .mlerd oewiz iptnÐ

.`aqpin `w xityäìåë äìèálha `l dfe ,zecr ozecry mipy exiizyp elit`e Ð

mdiptaÐ.od s` elhaéòãé àì êðäåhba `aqpine ,dl iadie iazke ilf`e ,lhac Ð

.leqtäìåë äìèá àì àîéà úéòá éàåoi`e Ð

l`ilnb oa oerny oaxc `nrh `l` ,dxifb o`k

elehia oi` :xaqw `l` ,`ed dpwz meyn `l

leki epi` i`de .olek ipta lhaiy cr lehia

dpwz lr xaer meyn `ed `xeqi` e`l xn`wc

ipta `l` lhal gk ea oi` xn`w ikd `l`

.olekäôìùéîì.dxiqdle dvlgl ÐíëìåëÐ

.olek enzgiy cr hb epi`c ol `niiwc .enezg

åäî`ly [l`ilnb oa] oerny oax xq` in Ð

.mdixag ipta `ly mipy z` e` cg` z` lhai

ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøã àîòè`lc `kid Ð

."mklek" xn`äìåë äìèá øáñ÷ã íåùîÐ

iadie ,`lehiaa irci `lc ipd ilf` `nlc yiige

irci rcinc ,ikdl yginl `kil `kde .dl

enizg `lc dnk lke ,mezgl oikixv olekc

edlekÐ.dl iadi `løáñ÷ã íåùî àîìã åà
'åëdia inzge ,ixnbl `ed lha e`l jklde Ð

iadie ,mdixag mr ,ediinw lihac ipd elit`

.dlìèáì ìåëéxyk df oi`e ,lehia iede Ð

.edeviy cr ,xaca cr cer zeidlìåëé åðéà ¥

ìèáì.mezgl xyk envr dlde Ðíéðù àäåÐ

`nlc yginl `kile ,mezgl oikixv mlekc

ki epi` :xn`we ,dixag `la mizge cg lif`le

,xn`w `xeqi` e`l oerny oax `nl` .lhal

.xn`w lehia epi` `l`éà éùà áø øîàipd Ð

.md dnizge daizk icr mipyéîð éëäÐ

,lhal lekic [l`ilnb oa] oerny oax dcenc

`kde ,`id dxifb meyn `nrhc .lehia elehiae

.icin xfbinl `kiläëìåä éãòá"epz" i`dc Ð

mipyl `kd xn`wcÐzeidl mdl ozip hbd

cgl xn`w ik `kdc .dl exqenle migelyÐ

df oi`y itl ,dl xqne .rci `lc jci` lif`

`l` ,my zeidl oikixv mdipy ediy zecr

zegilyc .`zegily dlhac rci `le ,zegily

dilhac ikid ikc ,dlek dlha dzvwn dlhay

i`dlÐ.i`dl dilhaàøáúñî éîð éëäÐ

`nrhe ,xn`w dkled icracÐ`yyg meyn

.dl aidie ,rci `lc i`d lf` `nlcäæì øîà
'åë åîöò éðôá,migely o`yryk ,dlgzn i` Ð

,odn cg`l `l` cgi mdipyl xn` `lxfge

ezzl ipeltl hb izxqn dpd" exiagl xn`e

.dyxbl gily ied dz` mb dvxz m`e "izy`l

ìèáì ìåëém`y ,zegilyd zxezn df lhae Ð

df dyxbÐipyd la` .zyxebn dpi`Ðleki

ied zg` zaa `l dlgznc oeikc ,yxblÐoi`

dlha dzvwn dlhay zegily xnel o`k

aidie ,`lehiaa rci `lc i`d lif` i`e ,dlek

dlÐ.dl aidiw xityøéôù:xninl `ki` Ð

ekxhviy zecr df oi`y ,envr ipta dfl xn`

.cg`k dligz zecrd renyl e` ze`xlàìà
äîéúç éãò úøîà éà,opira dxenb zecr `d Ð

ipta dfle envr ipta dfl xn` ik itxhvn ine

?envrãçàë íäéðù åàøéù ãò.zecrd z` Ð

äçø÷ ïá òùåäé éáøë.df xg` dfa elit` :xn`e ,(`,l) oixcdpqae (`,ek) zeaezkc ipy wxta dlr biltc Ðéúøú àáà éáøã äéðéî úéòîùoaxe iaxc `zbelt izxz jpda ,xnelk Ð

df ipta `ly df lhal lekiae lhean elhiaa ,l`ilnb oa oernyÐ`cge iaxk `cg ,ediieexza `zkld rawc `a` iaxc dipin zirny.[l`ilnb oa] oerny oaxkéáø äùòå äùòî
."zipefip dpnl`" wxta zeaezka Ðíéîëç éøáãëzezy exized e` zezy ezgity mipiicd mey :mixne` eidy ÐÐ.lha oxknäùòîä úà éáø øéæçäåmwe ,dia xcd `nl` Ð

.[l`ilnb oa] oerny oaxk dkld `da `nl` .oic zia gk zetil [l`ilnb oa] oerny oaxc dizhiyaäéçøë ìò àèéâ äéì÷ùàåjpda oebk .ezy` z` yxbl digxk lra e`iyd Ð

."daezk ozie `ivei" eda opixn`cåäì øîàå.icdql diy`i iax Ðåøåîèéà åìéæ"ip` dvex" xn`iy cr ede`tky xg`l ÐÐ.zecrd on mkz` lhai `ly ick mknvr exizqdéàå
êúòã à÷ìñ?ied i`n ipd ixnhin ik ,lhean mixg` mipy ipta elhia m`y ,iaxk `zkld `ziinwa Ðéøåãáéà åøãáéì.df ipta `ly df lhal leki epi`e ,cgia m`vni `ly Ð
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id cenlzd wtzqny dn ,mze` deyny eyexitle .iccd` enc `l - zepebr zpwz iptn

dxyr ia ikixva ediizbelt iwenc dn itl `wec epiid - l`ilnb oa oerny oaxk ide iaxk

`niiw i`c .wtzqdl oi` - dzvwn dlhay zecra ediizbelt iwenc i`nl la` .dtlynl

.l`ilnb oa oerny oaxk ixnbl dxyrl xne`a wqtinl ivn `l ez - iaxk lhean elhiaa ol

l `niiw elit`ci`na - dlek dlhac dizeek o

`l - caric elit` liren lehiad oi`y xn`wc

epi`"c zernyn m` ,edine .dizeek ol `niiw

rnyn `l l`ilnb oa oerny oax xn`wc "leki

elit` ixyc iaxcn iwet`l `z`c `l` ,caric

`pyill elit` wtzqnc ,xity iz` - dligzkl

oaxl ,mewn lkne .dzvwn dlhay zecra ibiltc

,lhean epi` carica elit` - l`ilnb oa oerny

m` :xn`wc ,lirlc `idd gkn qxhpewa yxitck

.dti oic zia gk dn okéëéøödxyr ia

oileki lhiay mipy mze` elit`e - dtlynl

lhal leki `ziixe`cnc oeik :dnize .aezkl

`ly minkg epwz i`n` ,mdipta `ly elit`

:xnel yie ?mnvr mipy mze` iabl lehia lirei

iabl liren lehia oi`y owzl ekxvedy oeik

dfa lhal gk el `di `ly inp epwiz - mixg`

.llk hbdøîàab lr s` - op` ifgip sqei ax

,lhean epi` elhiac `kd dil zi` sqei axc

axc (a,ai) oiyeciwc `nw wxta sqei ax xn`w

epi`c ab lr s` ,`hib lhanc o`n` cibpn

ikid ik ,hbd lr frl `iven ixd n"nc .lhean

lr s` ,d`iaa e` `weya ycwnc o`n` cibpnc

.`xeqi` `kilc abøæçåoaxk dyre iax

meyn dil `pn :xn`z m`e - l`ilnb oa oerny

elhia xn`c i`nn inp ea xfgc ,mzd ea xfgc

ith inc mipiicd meyc `idd `nlc ?lhean

epi`c iax dcen mzdc ,oic ziaa `ly elhial

ziyixtck ,dti oic zia gk dn :opixn`c ,lhean

`lc meyn ,edl dncn sqei axc :xnel yie !lirl

ixz ipda `l` l`ilnb oa oerny oaxe iax eblti`

lehiaae ,oipiicd meya dti oic zia gk dna :ilin

`nzqne ,iccd` edl dncn jkle .oic ziaa hbd

.dfn inp xfg - dfn xfgyk

åøãáéìiwenc o`nl elit` - ixecai`

- dzvwn dlhay zecra ediizbelt

`kil diciclc .iaxk ol `niiw `dac xity wiic

df lhal lekiy oeikc ,xecai` ixecalc xninl

cg` lk lhaic ,xefit lirei `l - df ipta `ly

oaxl la` .olek lhaiy cr envr ipta `vniy

ipta `ly df lhal leki oi`c ,l`ilnb oa oerny

lk mlek lhan elit` melk elehiaa oi` - df

yginl `kil `zydc ab lr s` ,envr ipta cg`

`l - dl iadie iazke irci `lc jpd ilf` `nlc

.df ipta df ,cgi mlek lhaiy cr lehia ied
oinezi
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ðä éìæà éàå ,dlek äìèa àìéáäéå éáúk C¯eázëéì Ÿ¨§¨¨§¦¨§¦¨¨¨§¦§¨£¥¦§§
äìèaL úeãò :øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;eáúéìå§¥§©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¤¨§¨

ðäå ,dlek äìèa dúö÷îéáúëå éìæàå éòãé àì C ¦§¨¨¨§¨¨§¨¨¨¨§¦§¨§¦§¨§¦
éleëc :àîéà úéòaéàå .àîìòì Léà úLà eøLå ,éáäéå§¨£¦§¨¥¤¦§¨§¨§¦¨¥¥¨§¥

àîìò¯àëäå ,dlek äìèa àì dúö÷î äìèaL úeãò ¨§¨¥¤¨§¨¦§¨¨Ÿ¨§¨¨§¨¨
àúlî :øáñ÷ ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøã àîòè eðééä©§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¨¨©¦§¨
.dôìLéîì äøNò éa àëéøö äøNò étàa àcáòúîc§¦§©§¨§©¥£¨¨§¦¨¥£¨¨§¦§§¨
ïBòîL ïaøã àîòè ?eäî ,"íëlek" :eäì àéòaéà¦©£¨§§¤©©§¨©¨¦§
dúö÷î äìèaL úeãò :øáñ÷c íeMî ,ìàéìîb ïa¤©§¦¥¦§¨¨©¥¤¨§¨¦§¨¨

"íëlek" eäì øîàc ïåék ,éðäå ,dlek äìèa¯eöî àì ¨§¨¨§¨¥¥¨©£©§§¤¨¨
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøã àîòè àîìc Bà .éáäéå éáúk̈§¦§¨£¥¦§¨©§¨©¨¦§¤©§¦¥
äøNò éa étàa àcáòúîc àúlî ìk :øáñ÷c íeMî¦§¨¨©¨¦§¨§¦§©§¨§©¥¥£¨¨
"íëlek" eléôà Ckìéäå ,dôìLéîì äøNò éa àëéøö§¦¨¥£¨¨§¦§§¨§¦§¨£¦§¤

ì øîà :òîL àz ?éîð"ézLàì èb eðz" íéðL¯ìBëé ©¦¨§©¨©¦§©¦§¥§¦§¦¨
ïa ïBòîL ïaø ;éaø éøác ,äæ éðôa àlL äæ ìháì§©¥¤¤Ÿ¦§¥¤¦§¥©¦©¨¦§¤
àäå ;äæ éðôa äæ àlà ìháì ìBëé Bðéà :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥¥¨§©¥¤¨¤¦§¥¤§¨
éà :éLà áø øîà .éâéìôe ,eîc "íëlek" éëc íéðL§©¦§¦§¤¨§¦¦£©©©¦¦

äáéúk éãòa¯ïðé÷ñò éàîa àëä ,éîð éëä¯éãòa §¥¥§¦¨¨¦©¦¨¨§©¨§¦©§¥¥
äæì øîà :àôéñ éðú÷c ,àøazñéî éîð éëä .äëìBä¨¨¨¦©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨¨©¨¤

Bîöò éðôa äæìå Bîöò éðôa¯àlL äæ ìháì ìBëé ¦§¥©§§¨¤¦§¥©§¨§©¥¤¤Ÿ
äëìBä éãòa àîìLa zøîà éà ;äæ éðôa¯,øétL ¦§¥¤¦¨§©§¦§¨¨§¥¥¨¨©¦

øîà àä ?éôøèöî éî ,äáéúk éãòa zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§§¥¥§¦¨¦¦§¨§¦¨¨©
iL ãò úôøèöî ïúeãò ïéà :øî!ãçàk íäéðL eàø ¨¥¥¨¦§¨¤¤©¤¦§§¥¤§¤¨

¯áø øîà .déì àøéáñ äçø÷ ïa òLBäé éaøk àîìc¦§¨§©¦§ª©¤¨§¨§¦¨¥£©©
,ézøz àaà éaøc dépéî úéòîL :äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨§¨¦¦¥§©¦©¨©§¥
àðòãé àìå ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøë àãçå éaøk àãç£¨§©¦©£¨©¨¦§¤©§¦¥§¨¨©£¨
:óñBé áø øîà .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøë éäå éaøk éä¥§©¦§¥©¨¦§¤©§¦¥£©©¥
äNòå äNòî :øîà éîéc áø àúà éëc ,ïðà éæçéð¤¡¥£©§¦£¨©¦¦¨©©£¤§¨¨
ìL Bða àèøt éaø åéðôì øîà ,íéîëç éøáãk éaø©¦§¦§¥£¨¦¨©§¨¨©¦§¨¨§¤
:ìBãbä àèøt éaø ìL Bða ïa àèøt ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤§¨¨¤§¤©¦§¨¨©¨
ïaøk äNòå éaø øæçå ?äôé ïéc úéa çk äî ,ïk íà¦¥©Ÿ©¥¦¨¤§¨©©¦§¨¨§©¨
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àäcîe ;ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥
àãç :øáñ àLeà ïîc äiLàé éaø óàå .éaøk Cä©§©¦§©©¦Ÿ¦¨§¦¨¨©£¨
øa äaø øîàc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøë àãçå éaøk§©¦©£¨©¨¦§¤©§¦¥©£©©¨©
ïîc äiLàé éaøc dén÷ ïðéåä éáñ äMîç :äðç øa©¨¨£¦¨¨¥¨¥©©¥§©¦Ÿ¦¨§¦
;dì eáúëå eøBîèà eìéæ :ïì øîà ,déçøBk ìò àhéb déì÷Làå dén÷ àøáb àeää àúà ,àLeà¨£¨©©§¨©¥§©§§¥¦¨©§¥£©¨¦¦§§¦§¨
àøéáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøë dpéî òîL àlà ?éåä éàî éøîhéî ék ,éaøk Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§©¦¦¦©§¦©¨¥¤¨§©¦¨©¨¦§¤©§¦¥§¦¨
!éøecaéà eøcáéì ?éøeîèà eäì änì ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk éîð Cãéà Czòc à÷ìñ éàå .déì¥§¦¨§¨©§¨¦¨©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¨§¦§¥¦©§¦©¥
äëìä :ïîçð áø øîà àáøå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àãçå ,éaøk àãç :dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨£¨§©¦©£¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¨¨©©©§¨£¨¨
:ìàeîL øîà ïîçð áø øîàäå ?äôé ïéc úéa çk äî ïîçð áøì déì úéìå .ïäézLa éaøk§©¦¦§¥¤§¥¥§©©§¨©Ÿ©¥¦¨¤§¨¨©©©§¨¨©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oihib(iyiy meil)

,dlek äìèa àìelhazp `l ,dxyr jezn mipy lhan lradyke Ÿ¨§¨¨
,mixg`dðä éìæà éàåéáäéå éáúk C`ly] mixg`d ekli m`e - §¦¨§¥¨¨¨§¥§¨£¥

,dy`l edepzie hbd eazkie [mlhia,eáúéìå eázëéìmey dfa oi`e ¦§§§¥§
.mlek ipta lhaiy owzl mewn oi` ok m`e .xyk hbd ixdy ,xeqi`

la`dlek äìèa dúö÷î äìèaL úeãò ,øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø, ©¨¦§¤©§¦¥¨©¥¤¨§¨¦§¨¨¨§¨¨
,mlek elhazp migelyd zvwn lhiay ici lry `vnpeåyi §
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,`xnbd dgec .ieeivddéì àøéáñ äçø÷ ïa òLBäé éaøk àîìc- ¦§¨§©¦§ª©¤¨§¨§¦¨¥
ipyy xaeqd dgxw oa ryedi iaxk xaeq epilv` `pzd `ny
lkl lrad deivy s` okle ,cgi e`x `ly s` cirdl mileki micr
di`x o`kn oi`e .ieeivd miiwl mileki ,mezgl envr ipta cg`

.dkled icra `ziixad cinrdy iy` axl
b"ayxe iax ly zewelgnd izy iabl dkld iwqt d`ian `xnbd
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:iia` zhiyl sqep xewnðéîà àðî ,éiaà øîàåøîàc àeääc ,dì à §¨©©©¥§¨£¦¨¨§©§¨©

àhéb éåäéì ïéîBé ïéúìz ãò àðéúà àì éà ,eäìmc`a dyrn - §¦Ÿ¨¦¨©§¨¦¦¤¡¥¦¨
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z` riwtdl miywan ep`e ,ezy` `id oiicre ,lrad ici lr hbd
dn' ly mrhde ,dpwzk `ly lhiay oeikn dxizdle oiyeciwd

.jkl witqn epi` 'dti oic zia gk
:hba utg epi`y d`xp eiyrn jezny ina dpc epiptly `ibeqd

enyy mc`a dyrn,éàìéòø øa ìecébceäúéáãì àhéb dì øcL- ¦©§¦©©©¨¦¨¦§¦§
.ezy`l hb glyàçéìL ìæàe ,dil` gilyd jld -äåäc dçkLà ¨©§¦¨©§§¨©£¨

äìååðå äáúé.zbxe`e zayei d`vn -éhéb àä' dì øîà,'C`ed ¨§¨§¨§¨¨©¨¨¦¥
.dl xqn `l j` ,hbd z` dl d`xddéì äøîà,dy`dàzLä ìéæ ¨§¨¥¦©§¨

øçîì àúå àäéî.xgn `eae eiykr o`kn jl -ìæàgilyddéaâì ¦¨§¨§¨¨¨©§©¥
,dlra l` -déì øîàå,oiicr dl xqn `lyçútlrad,øîàå §¨©¥¨©§¨©

áéènäå áBhä Ceøalr dkxa `ide ,hbd z` dl zxqn `ly ¨©§©¥¦
ewlgpe .hbd zzl dvx `ly oaen jk jezne .daeh dreny

,hbd iabl mi`xen`d,øîà éiaàxn`y it lr s`áBhä Ceøa ©©¥¨©¨©
áéènäå,elhany yxit `l ixdåoklàhéb ìèa àì,øîà àáø .oeik §©¥¦§Ÿ¨¥¦¨¨¨¨©
xn`yáéènäå áBhä Ceøa,hba utg epi`y ezrc dlib.àhéb ìèáe ¨©§©¥¦¨¥¦¨

,`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .ewlgp oic dfi`a - §©¨¦§§¥
,`xnbdéâìôéî÷ àhéba àzòc éelâalrad ly zrc ielib m`d - §¦©§¨§¦¨¨¦§§¥

,`l e` dlhal liren ,zegilya dvex epi`yéelb ,øáñ éiaàc§©©¥¨©¦
àéä àúlî åàì àhéâa àzòc,melk epi` -àzòc éelb ,øáñ àáøå ©§¨§¦¨¨¦§¨¦§¨¨¨©¦©§¨

àéä àúléî àhéâa.zegilyd lhal liren - §¦¨¦§¨¦
:eixacl xewn `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàil oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,didy dyrnn ,izhiykàøáb àeääì àhéb déì÷Là úLL áøc§©¥¤©§§¥¦¨§©©§¨

déçøk ìòa,egxk lra mc`n hb lhp -eäì øîàålradéãäñì §©¨§¥§¨©§§©£¥
,mezgl egxk lra mze` dpiny xg` ,micrl -áø eëì øîà éëä̈¦¨©§©

àhéb ìhaì ,úLL,hbd lhaziy zyy ax mkl xn`y izrny - ¥¤¦¨¥¦¨
àðéøçà àhéb úLL áø déëøöàås`y ixd .xg` hb ozil ekixvd - §©§§¥©¥¤¦¨©£¦¨

,zyy ax mya ok xn`e mixrd `l` ,lhaziy yexita xn` `ly
.elehiaa dvex `edy eixacn oiadl yiy oeikn hbd lhazn

,`xnbd zl`eyéiaàådaiyn .di`xd lr aiyi dn ,jk lr wlegd §©©¥
,iia` zhiyl `xnbdäåä éLðéàc àhéb ìháî úLL áø eèàike - ¨©¥¤§©¥¦¨§¦§¥£¨

,lhal leki lrad wx ixd ,miyp` ly mdihib lhan did zyy ax
eixacl oi`y ,zrc ielib df oi` zyy ax mya ok xn`yke
meyn `l` ,hbd z` zyy ax lqt okl `l i`ceae ,zernyn

ydéìha eäéà,okl mcew yexita hbd z` lhia envr `ed -éàäå ¦©§¥§©
éëä eäì øîà÷cepiid ,lhia zyy axy mdl xn`y dne -íeMî §¨¨©§¨¦¦

n yygyéBðtcokle ,lhai m` ezekdl zyy ax dpiny miyp` - ©§
.liren zrc ieliby di`x oi`e .elhia zyy axy xn`

:ezhiyl xewn `ian iia`,dì àðéîà àðî ,éiaà øîàådyrnn §¨©©©¥§¨£¦¨¨
,didyäàøéa äéîøé éaøc déðúçì àhéb déì÷Là äãeäé áøcdtk - §©§¨©§§¥¦¨§©§¥§©¦¦§§¨¦¨¨

,ezy`l hb aezkl d`xia dinxi iax ly epzg z`déìháelrad ©§¥
.hbd z`déì÷Là àðzlrad xfg aeye ,egixkde dcedi ax xfg - ¨¨©§§¥

déì÷Làå àðz øãä .déìháehb ozil egixkd aey -,déçøk ìò ©§¥¨©¨¨§©§§¥©¨§¥
eäì øîàådcedi axéãäñì,lrad dpiny micrl -éø÷ eáéúBà §¨©§§©£¥¦¨¥

eëéðeàa,mkipf`a zrlc zekizg eniy -déì eáBúëe,hbd z` §©§§¥
,iia` giken dfne .lehiad ernyz `ly xg`n elhal lkei `ly

àéä àúléî àhéâa àzòc éelb Czòc à÷ìñ éàåieliby xeaqz m` - §¦¨§¨©§¨¦©§¨§¦¨¦§¨¦
e ,mdipf` znizqa elired dn ,zegilyd lhal liren zrceæç àä̈¨

eäééøúa èéäø à÷c déìmdixg` ux lrady mi`ex md ixd - ¥§¨¨¦©§©§
,`xnbd zl`ey .lhal epevxay mipianeàáøå.jk lr aiyi dn §¨¨

lhal ezpeeky lrad zvix jezn gken oi`y ,`xnbd daiyn
xnel yi ik ,hbdeäééøúa èéäø à÷c éàä,mdixg` ux `edy dn - ©§¨¨¦©§©§

meyn epiideäì øîàcmdl xnel epevxay -,àéiä dì eáä øeMà §¨©§©¨¨©¨
àøáb àeääc àøòö íìLîc àëéä ékhbd z` dl epze ewfgzd - ¦¥¨§¦§©©£¨§©©§¨

.ixrv miizqiy ick ,xdn
:iia` zhiyl sqep xewnðéîà àðî ,éiaà øîàåøîàc àeääc ,dì à §¨©©©¥§¨£¦¨¨§©§¨©

àhéb éåäéì ïéîBé ïéúìz ãò àðéúà àì éà ,eäìmc`a dyrn - §¦Ÿ¨¦¨©§¨¦¦¤¡¥¦¨
m` :oldlck dpzde ezy`l hb ozp okl mcewe ,miwgxnl jldy

seqal .hbd legi mei miyly jez xefg` `làúàexirl `a - ¨¨
,onfd xary mcew hrnàøaî dé÷ñôeokle xearln xdpd erpne - ©§¥©¨¨

,onfd mez xg`l cr `a `leäì øîà,my micnerl `xw -eæç ¨©§£
éàúàc eæç éàúàc.qep` ip`y `l` ,iz`ay e`x -,ìàeîL øîàå ©£©£©£©§¨©§¥

àéúî déîL àìixde .zyxebn dy`de ,onfa `ay aygp df oi` - Ÿ§¥©§¨
`le ,'iz`ay e`x' xn` okly ,hbd lhal dvexy ezrc dlib my

,`xnbd zl`ey .el liredàáøå`xnbd daiyn .jk lr aiyi dn §¨¨
,`ax zhiyléòa àhéb éìeháì íúä eèàlrad dvx my ike - ¨¨¨§©¥¦¨¨¥

`l` ,ezpeek dzid ef `l ixde ,hbd z` lhaldéàðz éîei÷ì íúä̈¨§©¥§¨¥
éòa à÷,onfd meiq mcew `ae e`pz z` miiwy xnel wx dvx ixd - ¨¨¥

,`linn hbd lhaziy xaqedéàðz íéiwéà àì àäå`l ixde - §¨Ÿ¦©©§¨¥
` la` .hbd lge ,l`eny xn`y itk ,i`pzd miiwzpdlbn did m

.lha hbd did ,elhal dvexy ezrc
:ef zwelgna ielz opicy zecaer d`ian `xnbdàeääozpy mc` ©

d`yp `l oiicry ezqex`l hbïéúìz ãò àðáéñð àì éà ,eäì øîàc§¨©§¦Ÿ¨¦§¨©§¨¦
àhéb éåäéì ,ïéîBé.hbd legi mei miyly jez dp`y` `l m` -ék ¦¤¡¥¦¨¦
ïéîBé ïéúìz eèî,d`yp mxhe miylyd mei ribdyk -eäì øîà ¨§¨¦¦¨©§

àðçøè àä`l oiicr okle oi`eyipd ikxva ip` gxeh ixd - ¨¨©§¨
i`pzd miiwzpy xg`n ,`xnbd zxxan .`ed qpe`e ,iz`ypéàîì§©

dì Leçéð,hbd legi `ly xnel lkep mrh dfi`n -íeMî éà ¥¨¦¦
àñðeàixdy ,dprh ef oi` ,d`yp `ly jka qep` didyïéàzprh §¨¥

ïéhéâa ñðBàhbd ,lrad qpe` meyn hb ly i`pz miiwzp m` - ¤§¦¦
e .hbd lg ,qep` didy t"r` ,onfa d`yp `ly oeike .miiwéà¦

hbd legi `ly xnel dvxzàhéâa àzòc ééelb íeMîeixacay - ¦¦¥©§¨§¦¨
ixd ,lkeiyk dp`yil ezrca `l` ,hba utg epi`y ezrc dlib

àeä àáøå éiaàc àzâeìtiia`k dklde ,zrc ielib liren m` §§¨§©©¥§¨¨
.hbd lhal mrh mey oi`y `vnp .liren epi`y

:mzwelgna ielz epicy sqep dyrnàeääezqex`l hb ozpy mc` ©
,d`yp `l oiicryãàc àçøé Léøì àðáéñð àì éà ,eäì øîàcø §¨©§¦Ÿ¨¦§¨§¥©§¨©£¨

àhéb éåäéì.hbd legi xc` yceg y`x cr dp`y` `l m` -ék ¤¡¥¦¨¦
øãàc àçøé Léø àèîxc` yceg y`x ribd xy`k -,eäì øîà ¨¨¥©§¨©£¨¨©§

éøîà ïñéðc àçøé Léøì àðày`x' izxn`y xeaq iziid ip` - £¨§¥©§¨§¦¨¨§¦
izxn`y xkef iziid m`e ,oiicr dze` iz`yp `l okle 'oqip yceg
,`xnbd zxxan .qep` ipixde ,d`yep iziid 'xc` yceg y`x'

dì Leçéð éàîì,hbd legi `ly xnel lkep mrh dfi`n -íeMî éà §©¥¨¦¦
,ñðBàixd ,i`pzd miiwzp qpe` zngny,ïéhéâa ñðBà ïéàoeike ¤¥¤§¦¦

,miiw hbd ixd ,aevwd onfd cr d`yp `l dyrnlyíeMî éà¦¦
àzòc ééelbielz df ixd ,oiyexiba dvex epi`y ezrc dlib ixdy - ©¥©§¨

a,àáøå éiaàc àzâeìthbde liren zrc ielib oi`y iia`k dklde §§¨§©©¥§¨¨
.miiw

:el` zeibeqa e`aedy zewelgna dkld zwqet `xnbdàúëìäå§¦§§¨
ïîçðkxaeqd(:al lirl)zeyrdl leki gilyd ipta `ly lehiay §©§¨

.dyly jixv oi`e ,miyp` ipy iptaïîçðk àúëìäåiaxk wqty §¦§§¨§©§¨
lr xaere ,gilyd ipta `ly hbd z` lhandy .` ,odizya
hb eazk dxyrl xne`dy .a .lha `ed ixd carica ,dpwzd
b"ayxk `le ,mixg`d ipta `ly mdn cg` lhal leki ,izy`l
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miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtxifp
ïéîåúé.miphw Ðñåôåøèåôà.cg` lkl Ðïäì ïéøøåáådti wlg xexai qetexhet` lk Ð

.miey miwlgd eidi jk jezny ,elyïéã úéá çë.qetexhet`d mdl epiny Ðàðåîî íúä
.xwtd did oic zia xwtde Ðàøåñéà àëä"dti oic zia gk dn" meyne ,yi` zy`c Ð

.oiyeciw opax erwt` `l.éàìéòø øá ìåãéâäìååðå.zbxe` =êèéâ àä`le ,dl ed`xd Ð

.dl exqnáéèîäå áåèä êåøázxqn `ly Ð

.dlàèéâ ìèá àìåexqne df gily `a m`e Ð

xgnl dlÐ.zyxebnàúòã éåìâutg epi`y Ð

.df zegilya cerúùù áø åëì øîàax Ð

.`hib lihalc .izrny ip`e mkl xn` zyy

àðéøçà àèéâ úùù áø äéëøöàå:`nl` Ð

.`lehiaa dizrc `ilbc meynúùù áø åèà
äåä éùðéàã àèéâ ìèáî`zrc ielb elit` Ð

ax :`l` dizlha `p` :xn` `l `dc ,`kil

.dicic `zrc ielb `kil `kde ,zyyåäéà
äéìèá.lihail :`icda xn`e Ðéåðôã íåùîÐ

,zyy ax zevna eze` oihaege oiknd mc` ipa

ax :ikd edl xn` ?elhan dz` dnl :el xne`e

.ok dev zyyäàøéá äéîøé.eny jk Ðàðú
äéì÷ùàaezkl zeevl edtke ,zipy dpy Ð

.xg`åëééðãåàá éø÷ åáéúåàwxi zaipw eniy Ð

.elehia ernyz `ly ,mkipf`a oirelc ly wc

àééä äì åáä øåùà.xdn ezzl ewfgzd Ð

øåùàenke (`,ek oihib) ipiicc `zxy` enk Ð

) "ueng exy`"(` diryiÐ.wefig oeylåèà
éòá àèéâ éìåèáìepi`y ezrca dliby df Ð

`a `edy dlib melk ,elld oiyexiba utg

?hb lehia ici lr oriwtdléòá äàðú éîåé÷ìÐ

:xnel ,riwtdl `a `ed i`pz meiw ici lr

e`l m`e ,miyly cr `al izipzdÐ,hb `di

.i`pz izniiwe iz`a ixdeàðáéñð àì éàazk Ð

cr qpki `l m`y zpn lr ezqex`l ozpe hb

mei miylyÐ.hb `diàðçøè÷,dteg ikxva Ð

.ip` qep`eðåà úðòè ïéàñ.`hib iede Ð

ïîçðë àúëìäåipta lehia lirl xn`c Ð

.mipyïîçðë àúëìäådkld xn`c `da inp Ð

.odizya iaxk
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ïéîåúécg`e dvex cg` la` ,mivex mdipy `wec :mz epiax xne` - 'ek welgl e`ay

xn` - epipta epi` ipyde ,cg` `l` mdipy e`a `ly `kide .`l - dvex epi`

eidy ,ux`d zwelg` dl iziin (`,an) oiyeciwc ipy wxt yixa `dc ,oiwlegc wgvi epiax

ux`d zwelgc ,dl incn ixnbl e`lc ,myn dxenb di`x oi` ,edine .micy iwpei dnk my

- mineze mixe` my eide ,xeaicd it lr dzid

wxtae .zegnl oileki oi` elicbd [ikd meyn]

mixkf (mlek) xn`c (a,fq) zenaia "dpnl`"

opicarc ,xkf xaer `vni `nyc ab lr s` ,elk`i

,ip`y mzdc ,di`x oi` inp - ongp axck `zpwz

edl opicar - cg`d m` ik `a `ly it lr s`c

ewlg dlrzne xaerl mb dpwz yiy itl ,`zpwz

`ly ,dnexza el` ly micar elk`iy dna jka

.arxa ezeni

úéámdl mixxeae qetexhet` mdl oicinrn oic

:l`ppg epiax oke mz epiax xne` - 'ek

,oic zia zney jixvc ,oic zia - mdl mixxeac

ewlg cg` lkl xenyl odl oicinrn qetexhet`e

.cgia lkd xney did dzr crc .envr ipta

lihdl `zegixh oi`c ,lxeb ici lr oixxeae

oebk ,dti wlg xexal jiiy lxeba elit`e .zelxeb

cg`e cg` lk lehiy aehc ,zecy yly yi m`

ewelgiy dnn zg` zaa ewlg didie ,zg` dcy

yi zexixa ipiipr dnke .miwlg dylyl dcy lk

oi`y xaca `wece .jxce zenleqe zepelga ,ea

:mz epiax wcwcne .oiwleg cebi` e` ceb ea jiiy

cebi` e` ceb ea jiiyy xaca elit` oiwleg i`c

oiyeciw) "ycwn yi`d" yixa wigc i`n` -

xninl dil ded ?zegexa - zegnl oileki :(a,an

:xn`w `lc `de !cebi` e` ceba zegnl oilekic

miiw oxknc zezyn zegta erh m` zegnl oileki

elicbd m` l`eny xn`iy xazqn `lc meyn -

,zezyn zegtc zerh liaya zegnl oileki

iedc ,oic zia gk jka zetil yie l`eny dcenc

zegnl oilekiy ab lr s` .llk erh `lc o`nk

ielz df oi`c ,oic zia gk zetil oi` dfa - zegexa

xknc yxtp m`c oky lke .`neyaxifgne miiw o

`cgc :zegcl yi ,edine .xity iz`c ,d`pe`d

"dpnl`" wxtc zenaic `eddne .hwp ediipin

micard lkl dpwz miyery rnync (a,fq)

,micard lk mipal oipzepy ,dnexza elk`iy

gikedl oi` ,ocbpk xaerl mipzep cg` wlge

oebk cebi` e` ceb ea jiiyy xaca elit` oiwlegc

jka xaerd wlg dlrznc mzd ip`yc .micard

jka xaerl yie ,dnexza milke` micary dna

ep`a micard lkl `l ,cere .xzei dti wlg

cere .eclepy mipad wlgl `l` dpwz zeyrl

cbpk xaerl ozil oilekiy zecy yiy [ilin ipd]

opixn`ck ,ok zeyrl oic zial gk yiy ,micard

`ly welgl `ad szeye .(`,ap oihib) "oiwfipd"a

welgl leki m` wgvi epiaxl `wtqn ,exag zrca

wcwcl oi`e .zegexa `citw `kiiyy ,zerwxwd

rwxwac ab lr s` ,zniiw dwelgdy rnync ?zwelgn dlhac inp ikd ,belte ediipin ixz lef`e ,iniiwc ig` `zlz ia ipd dzrn `l` :(a,ew `xza `aa) "xek zia" wxta xn`c `dn

mewn lkn la` .mzwelg zniiw f`c ,eicrla mipyd ewlgyk dligza el ltpy envr wlg eze` lxeba el ltp ,enr ewlge xfgyk epiid xninl `ki` - zniiw rwxway dwelgdy .ixiin

.dligza wlgl mi`a eli`k mdipy mr lxeb lihne xfegíúäzeaezkc `idda l`ilnb oa oerny oaxk dyre iax xfgy dnn lirl wiic ikid ok m` :xn`z m`e - `xeqi` `kd `penn

iaxc ab lr s` .`pennl `xeqi` oia biltnc `ed - odizya iaxk dkld xn`c ,ongp axc :xnel yie !`pennl `xeqi` oia wlgl `ki` `d ?lhean elhia xn`c i`nn inp ea xfgc ,(`,w)

edpd la` .dizeek ongp ax wiqt `kde ,zeaezka ea xfg diteb iax `dc ,erhc `penna elit` iaxc `ail` biltn ongp ax mewn lkn ,erhc `kid `pennl `xeqi` oia biltn `l diteb

axc` ongp axc iieyw`l dil `gipc `l` .zeaezkc `idd gkenck ,"lhean elhia"n dia xcd diteb iax `de :zeywdl leki did - ongp axc` ongp axc `kd jixt ike .biltn `l - lirlc

ongp ax` jixt (`,w) "dpnl`" wxta zeaezkae (`,an) oiyecwc ipy wxtae .`xeqi`l erhc `penn dncn lirl la` ,erh `lc `pennl `xeqi` oia wlgn `kdc :xnel yi cere .diteb ongp

ea xfg - zeaezkc `iddn ea xfgyk i`ce ,iaxe .erh `lc - `d ,erhc - `d :ipyne !dti oic zia gk dn ongp axl dil zi`c ,welgl e`ay minezic `iddn ,minkgk dkld mzd wiqtc

.minkgk zeaezkc `idda wqet edi`c meyn - lhean elhiaa iaxk ongp ax wiqtc `de "lhean elhia"n mbéàåla` .iia` zxaq itl epiid - `axe iia`c `zbelt `zrc iielb meyn

.`kd `ax bilt `le !ira `w i`pz ineiwl ?iraw `hib ilehal eh` :lirl xn`w `ax
lke
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éðîçðë àúëìäåzg` .`id efe `id `zln e`l `hiba dizrc ielb :xn`c ,iia` Ð

ipngp xa daxy my lrc ipira d`xpe .iia`k `zkldc m"bw l"ri oniq ly zekldn
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.ipngp xa daxäðùîäîùå åîù äðùî äéä äðåùàøácg` zeny ipy el eidyk Ð

mid zpicna cg`e o`kÐmya dyxbn did

citwn did `le ,hbd zaizk mewna bdepd

.mdipy aezklíìåòä ïå÷éú éðôî`ly Ð

dyxib `l :xn`l ,ipyd on dipa lr frl e`ivei

.eny df oi`y ,dlraàøîâ÷æçúàã àåäåÐ

zeny ipy el yiy o`k wfgz` `l la`Ðoi`

rcep elit`e ."el yiy mey lke" aezkl jixv

xg` my el yiy onf xg`lÐ,xyk hbd ied

,epipta envrl `ed `xwy my `l` epl oi`y

.ea wfgedeøçà íå÷îì àöédcedia epi`y Ð

.lilbeúùøåâîeid `l mewn eze`ac meyn Ð

eid dcedia la` ,zeny ipy el eidiy oiwfgen

xg` my el yiy mirceiÐlk ekxved jkitl

xzac ,mdiptl mda envr wifgdy eizeny

.opilf` dwfgäøù àúøåôåmxir ipa herin Ð

.dxy dny z` oi`xew eidíéøîaezkl jixv Ð
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dzaezk z`.äòåáùá àìàdlawzp `ly Ð

.melkäòéáùäìî åòðîðzcqtn dzide Ð

.`nrh i`n yxtn `xnbae .dzaezkàäúù
åöøéù äî ìë íéîåúéì úøãåðmdl exgai Ð

zepefn ipin mpew" :oebk ,ea dxicdl dyw xac

."izaezkn izipdp m` ilräúáåúë äáåâåÐ

dligz dlawzp m`eÐlka zxq`p `id ixd

`lc ,dlwye dxcd zed `l ,jklid .oefn

.dxcp lr xearl `ciygèâä ìò ïéîúåç íéãòä
.owfd l`ilnb oax zepwzn el` lk Ðéðôî

íìåòä ïå÷éúdpnl` iab .i`w edlek` ÐÐ

dpb`cz `le milral ze`yp miyp ediy

oinzeg iabe ,ozaezk ciqtdlÐ`xnba yxtn
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mey lke" hba azekyke ,dkipg el oi`e hba aezkd my eze` `l` el oi`yk dlwz icil

mey lke" :mz epiaxl d`xp jkl .dkipge my el yiy xg` mc` ly hbd df d`xp - "dkipge

eizeny lk epiid - oizipzna ipzwc "el yiy

ipelt ip` :hba aezkl mz epiax owize .yexita

dxy :`xnba opixn`ck ,jke jk ixwzinc

di` ixwzinc `icd xa `g` ,mixn `ixwzinc

mye dcediay enya :`xnba ipzwc `de .ixn

.mz epiax yexitk zvw rnyn - enr lilbc

àåäåmz epiaxl el`y - iny ixza wfgz`c

`le ,ezy` z` yxiby dxf dcearl xnen lr

.ieb ly my `le zecdi ly my `l` hba azkp

zxeza ieb my xikfdl dlilg :mz epiax aiyde

`ztqeza xn`cn di`x `iade .l`xyie dyn

- ea yxbe mieb myl eny dpiyy xb (iyiy wxt)

s` xyk zecdi myc xnena oicd `ede ,xyk

onwl opixn` dzkipge ezkipg azke .dlgzkl

my azkp `ly it lr s` :jexra yxite .xykc

wxtac oizipzn yxtn zelecb zekldae .wdaen

zrcd iiwp eid jke :(a,ft oihib) `xza

oiazek eidy epiid - ok miyer milyexiay

jenqac `ziixaa ipzwc `de .dzkipge ezkipg

mye dcedic my aezkiy cr zyxebn dpi`c
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:xn` m`e .leqt - dcediay mya lilbay ezy`e ,lilbay mya dcediay ezy` yxib ,dcedia zg`e lilba zg` miyp izy el yi :mzd `zi` oke ,xwir hbd zaizk mewn dyer `ztqeza
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.dpnl`a inp `yix hwp jkle ,aeg lraan ith dpnl`a yecig iede ,dil `kixhvi` dpnl` :ipyne .dpnl` z` riaydln erpnpe ,dreaya `l` minezi iqkpn oirxtp oi`
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,dpnf jezc - izxz da zi` dpnl` la` ,dpnf xg` `ied - `pig `ki`c idp ,dyexbc .dpnl` dpin opirny `l mewn lkn - og ira inp dyexbc opixn` (a,fv) "dpnl`" wxt zeaezkac
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oihib(ycew zay meil)

éðîçðk àúëìäåhbd z` lhal liren epi` zrc ieliby ,iia`k -: §¦§§¨§©§¨¦

äðùî
,xg` mewna dievnd ezy`l hb gleyy lraa zwqer dpynd
mya eze` mixikn ,hbd azkp eay mewnd ipa ,zeny ipy el yie

.xg` mya eze` mixikn hbd zpizp mewnay cera cg`
äðBLàøa,minkg zpwz mcewäéälradäpLîz`,dîLe BîL ¨¦¨¨¨§©¤§§¨

zaizk mewna `xwp `ed eay myd z` wx hba azek did xnelk
zpizp mewna ea `xwpy eny z` mb aezkl citwn did `le ,hbd

z` dpyn did oke .hbd,døéò íLå Bøéò íLwx azek didy epiid ¥¦§¥¦¨
.ozip hbd myy xird my z` `le hbd azkp day xird my z`

áúBk àäiL ,ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úähbaíeL ìëå éðBìt Léà' ¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥¥¦§¦§¨
my lke-],'Bì LiLoke .sqepd myd z` hxtl jxev oi`eäMà' ¤¥¦¨

'dì LiL íeL ìëå úéðBìtdf lke .sqepd myd z` hxtl ilan §¦§¨¤¥¨
,íìBòä ïewéz éðtî,sqep my lral yiy eazki `l m`y ,xnelk ¦§¥¦¨¨

jnq lr `ypdl dvxze ipyd mewna df hba dy`d yxbzzyk
oeik ,mixfnn mdy ipydn dipa lr frl xird ipa e`ivei ,hbd

ycgd df mya dy`d e` lrad z` mixikn oi`ydpi`y exn`ie ,
:zyxebn

àøîâ
ïaøì íiä úðéãî éða déì eçìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§¥§¥§¦©©¨§©¨
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`xwp l`xyi ux`ayBì ïéàøB÷å ïðçBéo`kïéLøâî Càéä ,óñBé ¨¨§§¦¥¥©§¨§¦
ïäéúBLð,l`xyi ux`ay.hba miazek my dfi` xnelkyygd §¥¤

oicd ziae ,dy`d z` yxbl l`xyi ux`l `eai gilydy ,`ed
.dhib df oi`y exn`ie mid zpicn ly myd z` xikn epi` my
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,lilbayïäî ãçàa Løâå`xwp `ed eay myd z` hba azke - §¥©§¤¨¥¤

,dcediay eny z` xnelk ,mewn eze`aúLøBâîazk `ly s` §¤¤
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,lilba sqep my el yiy dcedia erciy xaecn oey`xd dxwna
.lilbay eny z` mb hba aezkl jxved jkl÷fçúà àìc àä- ¨§Ÿ¦§©©

,lilba sqep my el yiy my erci `l xg` mewnl `viyk la`
,xyk hbd sqepd myd z` eazk `l m` okledpéî òîLok` - §©¦¨
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dzid zcqtn jk awre ,`xnba x`eaiy itke xwy zreayl

,dzaezk z` daeb `ly dpnl`dúäàäzL ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷ ¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤§¥
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.dxcp
y ,owfd lld owiz ztqep dpwzèbä ìò ïéîúBç íéãòäitke ¨¥¦§¦©©¥
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àøîâ
zrxtpd dpnl`y dxn`y dpynd ly `yixd lr dywn `xnbd

,dreay dkixv minezid iqkpn dzaezkàéøéà éàî`weec dnl - ©¦§¨
énð àîìò élek eléôà ,äðîìàmiaeby mixg` zeaeg ilra mb - ©§¨¨£¦¥¨§¨©¦

,raydl mikixv minezidn maeg z`ïì àîéé÷ àäcixdy - §¨©§¨¨
lky `id dklddòøtéì àaäeaeg z`òøté àì ,ïéîBúé éñëpî ©¨¦¨©¦¦§¥§¦Ÿ¦¨©

äòeáLa àlà.zny mcew eaeg rxt `l mdia`y rayiy - ¤¨¦§¨
,`xnbd zvxzndéì àëéøèöà äðîìàxzei dpnl`a yi yecig - ©§¨¨¦§§¦¨¥

ik ,zeaeg ilra x`yanàðéîà Czòc à÷ìñizrca dlrn iziid - ¨§¨©§¨£¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103



רה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oihib(ycew zay meil)

éðîçðk àúëìäåhbd z` lhal liren epi` zrc ieliby ,iia`k -: §¦§§¨§©§¨¦

äðùî
,xg` mewna dievnd ezy`l hb gleyy lraa zwqer dpynd
mya eze` mixikn ,hbd azkp eay mewnd ipa ,zeny ipy el yie
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zaizk mewna `xwp `ed eay myd z` wx hba azek did xnelk
zpizp mewna ea `xwpy eny z` mb aezkl citwn did `le ,hbd

z` dpyn did oke .hbd,døéò íLå Bøéò íLwx azek didy epiid ¥¦§¥¦¨
.ozip hbd myy xird my z` `le hbd azkp day xird my z`
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my lke-],'Bì LiLoke .sqepd myd z` hxtl jxev oi`eäMà' ¤¥¦¨

'dì LiL íeL ìëå úéðBìtdf lke .sqepd myd z` hxtl ilan §¦§¨¤¥¨
,íìBòä ïewéz éðtî,sqep my lral yiy eazki `l m`y ,xnelk ¦§¥¦¨¨

jnq lr `ypdl dvxze ipyd mewna df hba dy`d yxbzzyk
oeik ,mixfnn mdy ipydn dipa lr frl xird ipa e`ivei ,hbd
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ïaøì íiä úðéãî éða déì eçìL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨§¥§¥§¦©©¨§©¨
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dkld ixe`ia
áéøòîì äçðî [é חב"ד מנהג חסידות 32- דברי זו 33לומר בשעה .34ברבים

zetqede mipeiv
(32.34 ע' חב"ד המנהגים ס'

לי  נעם ד'תתסה): אגרת (חי"ד אדמו"ר כ"ק קודש באגרות
מאמר  שיחזרו וההוספה דא"ח השיעור חיזוק אודות לקרות
ג"כ  רצון ועת דרעווין דרעווא בעידנא שלישית סעודה בזמן
חזו  לי דקריבו ההזמנה כשמקיימים אנפין דזעיר זיו למחזי
וביותר  המשתתפים אלו כל של חלקם ואשרי חילי,
בורא  ובטוח חיים, מלך פני באור כי דא, בכגון המשתדלים
בכל  לבטלא דא בעידנא הבטחתו לקיים ומנהיגו עולם
מתברכין  מני' דשבת וכיון זעפין, ולית רעווא דביה קליפין
שמשבת  כיון כולו, השבוע כל על מזה ממשיכים יומי, כולי

בגילוי. למטה נמשך
שהסביר  יא), אות צא סי' השלחן (בדי השלחן קצות וראה
קודם  הוא מדרש לקבוע שלא שהמנהג הלכה, פי על זאת
לחזור  רגילים שבו הזמן שהוא השקיעה לאחר ולא השקיעה
ושבפרט  מפראג, מהר"ל מנהג מהא"ר הביא וכן חסידות,
בטלה  בשיחה בביתֿהמדרש אז שעוסקין אנשים כמה שיש
יבואו  שלא כדי מוסר דברי אז לשמוע יותר טוב ובודאי

לזה.
ד'תשו 33) אגרת חי"ג קודש (אגרות אדמו"ר כ"ק במכתב

חסידות  דברי דוקא להיות צריך שהלימוד מבאר תנא)): (ע'
לומר  הנוהג למ"ש תמהתי וגם הפליאני מוסר: דברי ולא
כיון  - בש"ק - שלישית דסעודה בזמן דוקא מוסרית שיחה
הכתוב  דבר מלא מקרא אשר השבת, יום כללות על שנוסף
בו  אסור צער כל שלכן להלכה, ונפסק עונג לשבת וקראת

סרפ"ז). או"ח שו"ע (נ"כ מצוה ודאי ע"י הבא אפילו
(זח"ב  הק' בזהר מבואר דשבת המנחה בעלות ביחוד הרי
וראה  ועוד. א. קכט, זח"ג מלך). במקדש (עיי"ש א. קנו,
סרצ"ב), לאו"ח ומחב"ר בברכ"י הובא הרשב"א שו"ת
וביותר, ביותר למעלה רצון עת הוא זה זמן אשר ובאריכות,
רצון  עת ה' לך תפלתי ואני אז ישראל תפוצות בכל ואומרים
אבינו  לפני לבוא - זה בזמן ודוקא דשבת, מנחה בתפלת -
דסור  בהקו תוכנה דרובא שברובא מוסרית בשיחה מלכנו
האריז"ל  ובלשון וכו'! וכו' אדם בני חסרוני תיאור מרע,
בחי' שם לעורר אין - בש"ק שלישית סעודה לזמן בהנוגע
ועיין  ושבתות. ביו"ט תחנון מאמירת יותר עוד והוא  דין.

של"ט. ר"ס או"ח שו"ע ה"ז. פכ"ד שבת הל' רמב"ם
דרעוין:34) רעוא בשעת דא"ח חזרת סדר

,¯·„Ï Ú„ÂÈ‰ „Á‡ È„È ÏÚ ,‰ÙŒÏÚ· ‰È‰˙ ¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÊÁ
ÌÈÚÓÂ˘Ï Ô·ÂÓ‰ ÔÙÂ‡· ¯ÂÊÁÈÂ ,·ËÈ‰ ÂÓˆÚ ÔÈÎÈ˘ ממכתב :

אדמו"ר  כ"ק קודש (אגרות נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק
ידברו  המנחה אחר קודש שבת תשכא): ע' ח"ב מוהרש"ב
והמדבר  לדבר, מהיודעים אחר או הרב אם בעלֿפה דא"ח

ואיך  לעצמו הדברים ולהבין היטב תחלה ללמוד עצמו יכין
הענין  מובן שיהי' באופן דבריו ויכלכל הזולת, אל להביאם
הדברים  ויכוון נכון בסדר הדברים ויסדר להשומעים,

כו'. הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים ודברים לעצמו,
‰¯È˙È ˙ÂÎÈ¯‡ ‡ÏÏÂ ‰¯Â¯· ‰Ù˘ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות :

לחזור  תסדרו אשר הדבר נכון פה): עמ' (ח"ט מוהריי"צ
ולא  עבודה במאמרי בש"ק הקבועים בזמנים ברבים דא"ח
ובשפה  בקול ולחזור בערך, שעה רבעי מג' יותר להאריך

לקבל. יוכלו עסקים הבעלי ידידינו אשר ובנעימה ברורה
Â‡ ‚Ï„Ï Ô˙È ‡Ï‡ 'ÂÈ˙ÂÈ˙Â‡·' ¯Ó‡Ó‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡

ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¯Â‡È· ÛÈÒÂ‰Ï כ"ק קודש באגרות :
באופן  כותבו אודות על תפ: עמ' ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר
ואז  האמור הלשון ולהתלמד בהאותיות לדייק המאמר חזרת
אשר  כבר שאמרתי כמה הוא משגה באותיותיו, אותו לחזור
בביאורי  להרבות שלא הכוונה הרב דברי לשמור צריכים
הנדרש  ובמקום המאמר סגנון לחזור אם כי הבל של הסבר
עני' תורה רז"ל כעצת להתנהג צריכים ענין איזה לבאר
זה. לבאר שאפשר כמה ועד אחר במקום ועשירה זה במקום
דא"ח  חזרת אודות שאלתו בדבר תכז): (עמ' ה בחלק עד"ז
צריך  הוא ואם לכל המובנים עבודה בעניני יחזור בש"ק,
מלחזור. זה בשביל ימנע לא וקבלה השכלה עניני על לדלג
(ע' ד'עז אגרת (חכ"ג אדמו"ר כ"ק קודש באגרות הוא וכן
חוזר  אשר כותב בו טבת, מה' מכתבו על במענה רנח)):
תהי' אופן באיזה ומסתפק שלישית, בסעודה דא"ח מאמרי
קשי  הענינים על לדלג שאפשר או המאמר כל אם החזרה,

הכנסת. בבית המתפללים בשביל ההבנה
אהבה  עלי ודלגו עלי, ודגלו עה"פ דרז"ל ידוע בכלל והנה
דברי  בטוב יותר שיוקלטו בכדי הדילוג כשנעשה ובפרט
מה, עד יודע אתנו אין הנה בפרט אבל הנאמרים, התורה
המאמר  חלקי גם מבינים מהשומעים שאחדים אפשר והרי
מקיף, בדרך יפעלו השאר על ואפילו יותר העמוקים

א  שלפעמים המשל הנשמע וכמובא ענין מבינים שאין ף
וגם  נעלה, ענין בזה שיש מרגישים זה בכל והשגה בהבנה

גדולה. ופעולה פעולה פועל זה
נאבד  לפעמים שבינתים, ענינים השמטת ע"י אשר בזה ועוד
רק  כהנ"ל לנהוג יש ולכן ושלאחריו, שלפניו בין הקישור
יזכהו  והשי"ת דלעיל, והחששות הפרטים כל כשברורים
החסידות  תורת מעיינות להפצת טוב צנור להיות ויצליחו

והרחוקה. הקרובה בסביבתו
ÚÂ·˘‰Œ˙˘¯Ù ÏÚ ÂÈ‡˘Î Ì‚ ,·Ï·˘ ‰„Â·Ú ÈÈÚ· ¯Ó‡Ó:

בכל  רב): עמ' (ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות
עצמך  את ותייגע בדא"ח גדול לא דרוש תחזור שבתֿקדש
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dkld ixe`ia
áéøòîì äçðî [é חב"ד מנהג חסידות 32- דברי זו 33לומר בשעה .34ברבים

zetqede mipeiv
(32.34 ע' חב"ד המנהגים ס'

לי  נעם ד'תתסה): אגרת (חי"ד אדמו"ר כ"ק קודש באגרות
מאמר  שיחזרו וההוספה דא"ח השיעור חיזוק אודות לקרות
ג"כ  רצון ועת דרעווין דרעווא בעידנא שלישית סעודה בזמן
חזו  לי דקריבו ההזמנה כשמקיימים אנפין דזעיר זיו למחזי
וביותר  המשתתפים אלו כל של חלקם ואשרי חילי,
בורא  ובטוח חיים, מלך פני באור כי דא, בכגון המשתדלים
בכל  לבטלא דא בעידנא הבטחתו לקיים ומנהיגו עולם
מתברכין  מני' דשבת וכיון זעפין, ולית רעווא דביה קליפין
שמשבת  כיון כולו, השבוע כל על מזה ממשיכים יומי, כולי

בגילוי. למטה נמשך
שהסביר  יא), אות צא סי' השלחן (בדי השלחן קצות וראה
קודם  הוא מדרש לקבוע שלא שהמנהג הלכה, פי על זאת
לחזור  רגילים שבו הזמן שהוא השקיעה לאחר ולא השקיעה
ושבפרט  מפראג, מהר"ל מנהג מהא"ר הביא וכן חסידות,
בטלה  בשיחה בביתֿהמדרש אז שעוסקין אנשים כמה שיש
יבואו  שלא כדי מוסר דברי אז לשמוע יותר טוב ובודאי

לזה.
ד'תשו 33) אגרת חי"ג קודש (אגרות אדמו"ר כ"ק במכתב

חסידות  דברי דוקא להיות צריך שהלימוד מבאר תנא)): (ע'
לומר  הנוהג למ"ש תמהתי וגם הפליאני מוסר: דברי ולא
כיון  - בש"ק - שלישית דסעודה בזמן דוקא מוסרית שיחה
הכתוב  דבר מלא מקרא אשר השבת, יום כללות על שנוסף
בו  אסור צער כל שלכן להלכה, ונפסק עונג לשבת וקראת

סרפ"ז). או"ח שו"ע (נ"כ מצוה ודאי ע"י הבא אפילו
(זח"ב  הק' בזהר מבואר דשבת המנחה בעלות ביחוד הרי
וראה  ועוד. א. קכט, זח"ג מלך). במקדש (עיי"ש א. קנו,
סרצ"ב), לאו"ח ומחב"ר בברכ"י הובא הרשב"א שו"ת
וביותר, ביותר למעלה רצון עת הוא זה זמן אשר ובאריכות,
רצון  עת ה' לך תפלתי ואני אז ישראל תפוצות בכל ואומרים
אבינו  לפני לבוא - זה בזמן ודוקא דשבת, מנחה בתפלת -
דסור  בהקו תוכנה דרובא שברובא מוסרית בשיחה מלכנו
האריז"ל  ובלשון וכו'! וכו' אדם בני חסרוני תיאור מרע,
בחי' שם לעורר אין - בש"ק שלישית סעודה לזמן בהנוגע
ועיין  ושבתות. ביו"ט תחנון מאמירת יותר עוד והוא  דין.

של"ט. ר"ס או"ח שו"ע ה"ז. פכ"ד שבת הל' רמב"ם
דרעוין:34) רעוא בשעת דא"ח חזרת סדר

,¯·„Ï Ú„ÂÈ‰ „Á‡ È„È ÏÚ ,‰ÙŒÏÚ· ‰È‰˙ ¯Ó‡Ó‰ ˙¯ÊÁ
ÌÈÚÓÂ˘Ï Ô·ÂÓ‰ ÔÙÂ‡· ¯ÂÊÁÈÂ ,·ËÈ‰ ÂÓˆÚ ÔÈÎÈ˘ ממכתב :

אדמו"ר  כ"ק קודש (אגרות נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק
ידברו  המנחה אחר קודש שבת תשכא): ע' ח"ב מוהרש"ב
והמדבר  לדבר, מהיודעים אחר או הרב אם בעלֿפה דא"ח

ואיך  לעצמו הדברים ולהבין היטב תחלה ללמוד עצמו יכין
הענין  מובן שיהי' באופן דבריו ויכלכל הזולת, אל להביאם
הדברים  ויכוון נכון בסדר הדברים ויסדר להשומעים,

כו'. הלב אל נכנסים הלב מן היוצאים ודברים לעצמו,
‰¯È˙È ˙ÂÎÈ¯‡ ‡ÏÏÂ ‰¯Â¯· ‰Ù˘ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות :

לחזור  תסדרו אשר הדבר נכון פה): עמ' (ח"ט מוהריי"צ
ולא  עבודה במאמרי בש"ק הקבועים בזמנים ברבים דא"ח
ובשפה  בקול ולחזור בערך, שעה רבעי מג' יותר להאריך

לקבל. יוכלו עסקים הבעלי ידידינו אשר ובנעימה ברורה
Â‡ ‚Ï„Ï Ô˙È ‡Ï‡ 'ÂÈ˙ÂÈ˙Â‡·' ¯Ó‡Ó‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡

ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¯Â‡È· ÛÈÒÂ‰Ï כ"ק קודש באגרות :
באופן  כותבו אודות על תפ: עמ' ח"ט מוהריי"צ אדמו"ר
ואז  האמור הלשון ולהתלמד בהאותיות לדייק המאמר חזרת
אשר  כבר שאמרתי כמה הוא משגה באותיותיו, אותו לחזור
בביאורי  להרבות שלא הכוונה הרב דברי לשמור צריכים
הנדרש  ובמקום המאמר סגנון לחזור אם כי הבל של הסבר
עני' תורה רז"ל כעצת להתנהג צריכים ענין איזה לבאר
זה. לבאר שאפשר כמה ועד אחר במקום ועשירה זה במקום
דא"ח  חזרת אודות שאלתו בדבר תכז): (עמ' ה בחלק עד"ז
צריך  הוא ואם לכל המובנים עבודה בעניני יחזור בש"ק,
מלחזור. זה בשביל ימנע לא וקבלה השכלה עניני על לדלג
(ע' ד'עז אגרת (חכ"ג אדמו"ר כ"ק קודש באגרות הוא וכן
חוזר  אשר כותב בו טבת, מה' מכתבו על במענה רנח)):
תהי' אופן באיזה ומסתפק שלישית, בסעודה דא"ח מאמרי
קשי  הענינים על לדלג שאפשר או המאמר כל אם החזרה,

הכנסת. בבית המתפללים בשביל ההבנה
אהבה  עלי ודלגו עלי, ודגלו עה"פ דרז"ל ידוע בכלל והנה
דברי  בטוב יותר שיוקלטו בכדי הדילוג כשנעשה ובפרט
מה, עד יודע אתנו אין הנה בפרט אבל הנאמרים, התורה
המאמר  חלקי גם מבינים מהשומעים שאחדים אפשר והרי
מקיף, בדרך יפעלו השאר על ואפילו יותר העמוקים

א  שלפעמים המשל הנשמע וכמובא ענין מבינים שאין ף
וגם  נעלה, ענין בזה שיש מרגישים זה בכל והשגה בהבנה

גדולה. ופעולה פעולה פועל זה
נאבד  לפעמים שבינתים, ענינים השמטת ע"י אשר בזה ועוד
רק  כהנ"ל לנהוג יש ולכן ושלאחריו, שלפניו בין הקישור
יזכהו  והשי"ת דלעיל, והחששות הפרטים כל כשברורים
החסידות  תורת מעיינות להפצת טוב צנור להיות ויצליחו

והרחוקה. הקרובה בסביבתו
ÚÂ·˘‰Œ˙˘¯Ù ÏÚ ÂÈ‡˘Î Ì‚ ,·Ï·˘ ‰„Â·Ú ÈÈÚ· ¯Ó‡Ó:

בכל  רב): עמ' (ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות
עצמך  את ותייגע בדא"ח גדול לא דרוש תחזור שבתֿקדש
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ו  סעיף בשבת מנחה תפלת דין רצב, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

dkld ixe`ia
úéùéìù äãåòñ [àé שלישית סעודה שקיום היינו -

המעלות, שיר או אבות פרקי לומר מהמנהג יותר חשוב
גם  שהות שתהיה כדי הדרשה יפסיקו לכתחילה אבל

אבות  פרקי .36לאמירת

úåáà é÷øô [áé לומר נוהגין אחד 37- פרק אבות פרקי
לפניו  ואומרים במנחה, לעצרת פסח שבין שבת בכל
בן  חנניה רבי משנת ואחריו ישראל, כל משנת

כך 38עקשיא  נוהגין ויש הקיץ 39. שבתות .40כל

zetqede mipeiv
אם  גם עבודה עניני מסודר בסדר בעלֿפה בטוב אותו לידע
בב' א' דרוש תחזור אם חשש ואין השבוע בפרשת יהי' לא
דשבת  הדרוש הפעם עוד לחזור הבא בשבת כלומר שבתים

בעזרו. יהי' והשי"ת שעבר,
ÌÈ¯·„‰ ˜ÓÂÚ ÌÈÈ·Ó ‡Ï˘Î Ì‚ Á"‡„ ˙ÚÈÓ˘· ˙ÂÙ˙˙˘‰:

דבר  תקטו): עמ' (ח"א מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות
הארת  מקיף בבחי' מאיר דא"ח אמירת בעת אשר הוא ברור
קדש  דברי לחזור הזוכה האיש ואשרי השמועה, בעל נשמת
תפלה, זו שבלב עבודה הקדמת ע"י פנימי בהרגש אלו
זו  בשמיעה אשר לשמוע, העומדים לאלו הוא גדול וזכות
להתקשר  זוכים הדברים) עומק מבינים אינם אם (גם
מעלה  בת"ח הדבק שכל אומר גזרו וכבר בת"ח, ולהתדבק
הוא  בת"ח והדביקה ממש, בשכינה נדבק כאלו הכתוב עליו
אשר  כל את ולעשות ולשמור הק' תורתם דברי שמיעת ע"י

שבלב. ובעבודה מצוה בהידור ציוו
מה  מבין ואינני יבש, עץ אני הן האומר יאמר ואל
למד, שלא לפי הוא והידיעה ההבנה העדר הנה שאומרים,
לו  א"א חושיו מצד (אשר הפשוט איש וגם וידע, ילמוד
דאיהו  אע"ג וכמאמר זו בשמיעה גדול זכות לו יש לידע)
כגוונא  תתאה עלמא בזהר דאי' ועוד חזי, מזלייהו חזי לא
לשמוע  דין בעלמא עצמו הדוחק והאיש עילאה, דעלמא
רק  הוא ההבנה העדר (הנה מבינם שאינו הגם תורה דברי
הוא  שלו המוח שחומר בגוף, המלובש הנשמה בהארת
שלו  הנשמה אבל וכדומה בילדותו למד שלא אלא פשוט,
זוכה  שנה ועשרים מאה לאחר הנה כו') ומשגת יודעת

ה  ושם עצמו, שדחק בההיכל תורה דברי מבין לשמוע וא
אור. ותורה וזהו ומשיג

יח:35) סעיף שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'
שבעה... כל אותו שסופדין בטל, מדרשו בית שמת, חכם
אלא  מדרשו, בבית מתקבצים תלמידיו אין ההספד ואחר

בבתיהם. ולומדים שנים שנים מתחברים
אבל 36) הדרשה, נמשכה אם שדוקא הלשון משמעות

וראה  הרבים. לימוד שהוא אף להמשיכה אין לכתחילה
ס"ד. על רצ סי' לעיל

(37„ÂÓÈÏ Â‡ ‰¯ÈÓ‡ להיות צריך שבעלֿפה שבתורה אף :
כי  - 'לומר' היא כאן הלשון מכלֿמקום והבנה, לימוד
אינו  התפלה שענין תפלה, בהמשך באה אבות פרקי אמירת
- כלֿכך לימוד בגדר אינה הפרק אמירת גם ולכן לימוד,

ע' ח"ב תנש"א השיחות (ספר הרוב בהנהגת בפועל כנראה
.(123 הערה 664

עצמו  על יקבל ואחד אחד שכל ביותר ונכון כדאי אמנם
הקיץ  משבתות שבת בכל אבות פרקי אמירת על שנוסף
הפירושים  עם הפחות) (לכל אחת משנה בעיון וילמד יוסיף
השיחות  (ספר דילי' שיעורא לפום חד כל המשנה, דמפרשי

.(596 ע' שם
ÔÂÈÚ· „ÂÓÏÏ ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙‚‰‰ אדמו"ר כ"ק הנהגת :

- אבות פרקי לומד היה הקיץ בשבתות נ"ע: מוהרש"ב
הקיץ  כל אצלו נמשך ולכן בשבת, - משניות וג' ב' לפעמים
שלמד  משום שהוא (משמע 220 עמוד תרצא השיחות (ספר

בעיון)).
שאחר  בש"ק תרנ"ה בשנת מוהריי"צ: אדמו"ר כ"ק סיפר
ואמר  נ"ע אדמו"ר קראני הסעודה, אחר ביום, המצות, חג
ווילנא  (מדפוס) גמרא מתוך ללמוד יש - אבות פרקי לי:
ולא  יותר. גדול ענין ה"ז הפירוש שירבה וככל פירוש), (עם
של) כו' הנהגתו (מציאותו על פירוש יהי' שהפירוש באופן
(דהיינו  הפירוש על פירוש יהי' שהלומד אלא הלומד,
להימשך  צריך אינו זה ולימוד הפירוש). תוכן את שיקיים

ארוכות. שעות
תשי"ב  שמיני ש"פ שיחת ועד"ז שפא, עמ' היומן (רשימת
תשי"א  אחרי ש"פ בשיחת ועד"ז ,(175 ע' ח"ה מנחם (תורת
("געזאגט  לימוד או אמירה ושם: ,(62 עמ' ג מנחם (תורת

ובכ"מ). באריכות לא אבל געלערנט"), אדער
פרקים 38) ב' בהם שאומרים ראשֿהשנה שלפני בשבתות

ראש  לפני פרקים הששת כל לסיים מנת על אחת בשבת
(כל  הללו המשניות שתי את אומרים אם ספק ישנו השנה

ביאורים (בס' לפרק פרק בין גם חנניה) ורבי לפרקי ישראל
שאמר  הסברות כל הובאו 8-9 עמ' תשנ"ו מהדורת אבות
כתב  רמו ע' ניסן חב"ד מנהגי ובאוצר ולכאן), לכאן הרבי
תשמ"ז  (התוועדויות תשמ"ז נצו"י דש"פ שהשיחה שנראה
לומר  עולה וממנה האחרונה, המשנה היא (400 עמ' ד כרך

לפרק. פרק בין גם
דרבנן, קדיש בסידור הובא לא וכו' חנניא רבי שאומרים אף

קדיש. לומר נהגו ולא
(39ıÈ˜‰ ˙Â˙·˘ ÏÎ ˙Â·‡ È˜¯Ù ˙¯ÈÓ‡ לומר חב"ד מנהג :

כרך  ה'תנש"א השיחות (ספר הקיץ שבתות בכל אבות פרקי
.(10 הערה 583 עמ' ב,
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אלא  הציבור, עם אבות פרקי לומר נהג לא אדמו"ר כ"ק
המנחה. תפילת אחר מיד לחדרו המדרש מבית יוצא היה
שאחר  הראשונה השבת - תשל"ח נשא פ' בש"ק אך
המנחה, תפילת אחר במקומו הרבי נתיישב - חגֿהשבועות
בשיחתו  השני. שבמחזור הראשון הפרק את לומד והחל
פרקיֿאבות  לימוד ענין את הרבי ביאר שבת, אותה במוצאי
שאחר  והלימוד - מתןֿתורה קודם - השבועות חג שקודם

השבועות. חג
שבתות  בכל פרקיֿאבות לומר אנ"ש נהגו ואילך ומכאן
אודות  פעמים וכמה כמה הרבי עורר הבאות בשנים הקיץ.

רמו). ע' ניסן חב"ד מנהגי (אוצר זו טובה הנהגה
Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙‚‰‰'הי הנראה, כפי :¯"ÂÓ„‡ ˜"Î

ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ שבין בשבתות רק (לא אבות פרקי ללמוד נוהג
הקיץ. שבתות בכל גם) אלא לעצרת, פסח

ושם: ,175 ע' ח"ה מנחם תורת תשי"ב שמיני ש"פ (שיחת
רק  אבות פרקי ללמוד חסידים אצל נהוג כלל בדרך
חייך  שליט"א אדמו"ר (כ"ק - לעצרת. פסח שבין בשבתות
פרקי  אמירת לסיום עד ממתינים היו רוח בקוצר ואמר:)
אבל, שלישית... בסעודה חסידות המאמר לחזור כדי אבות,
בכל  אבות פרקי לומר נוהג הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק כאמור,
מהשבתות  חסידות מאמרי כמה שמצינו וכפי הקיץ, שבתות
אומר, רבי מסיני, תורה קיבל משה ד"ה שבועות שלאחרי

וכיו"ב).
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הקיץ שבתות כל אבות פרקי אמר

תכ). עמ' שם תרנ"ח, משנת שפד ע' היומן (רשימת
(התוועדויות  תשמ"ב נשא מש"פ אדמו"ר כ"ק בשיחת
רבותינו  אם לדעת ניתן שלא הובא (1633 עמ' ח"ג, תשמ"ב
שנה  בכל הקיץ שבתות בכל אבות פרקי לומר נהגו נשיאינו
בכל  כן לנהוג עלינו הספק ומצד מסויימות. בשנים רק או
כן. נהגו שבהן השנים בדוגמת היא זו שנה שמא ושנה שנה

סידור.40)

בחורף 41) המעלות ושיר בקיץ אבות פרקי אמירת מנהג
ס"ב. ברמ"א הוזכר

המעלות". "שיר אמירת הובאה לא אדמו"ר בסידור
נפשי". "ברכי אמירת מנהג הוזכר ס"ב תל סי' ובשוע"ר

‰ÁÓ‰ ˙ÂÏÚ ˙Ú˘· ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÈÏ מתקנת כחלק :
בפרט  למעריב מנחה בין יום כל ברבים הלכות לימוד
אגרת  (תניא, הזקן אדמו"ר כתב זה בזמן שמתבטלים במקום
בהל' יעסקו המנחה בעלות קדש בשבת כג): סימן הקודש,
בה  ליכשל האדם יכול ובקל לשבתא רבתא הלכתא כי שבת
ושגגת  ידיעה מחסרון וסקילה כרת באיסור אפילו ח"ו
שרבו  סופרים דברי באיסורי ואצ"ל ח"ו זדון עולה תלמוד
טובא  דשכיחי מוקצה באיסורי ובפרט למעלה רבו כמו
דברי  על העובר שכל רז"ל כמ"ש מד"ת יותר ד"ס וחמורים
קודם  האוכל כמו דבריהם של קל באיסור אפילו חכמים
שבתורה  חמורות על כעובר מיתה חייב וכה"ג ערבית תפלת
ענין  ללמוד אפילו הציבור מן עצמו יפרוש אל יחיד וכל
יצא  שלא ואצ"ל בו עסוקין שהציבור בדבר כ"א אחר
הפסוק  קורא אני ועליו מבלעדו עשרה יהיו לא אם החוצה

שבקדושה. דבר כל על כמשארז"ל כו' יכלו ה' ועוזבי
ÌÈÏ‰˙· ËÈ˜ ˜¯Ù ˙¯ÈÓ‡ פרק לומר מקומות בכמה נהוג :

עם  קשור מנחה, תפילת לאחרי השבת ביום שבתהילים קיט
הקודש  אגרת וחותם בסיום הזקן אדמו"ר שכתב מה
יגמור  הש"ס) (חלוקת הנ"ל מהלומדים "וכאו"א (וקו"א):
(לקו"ש  קיט" שבתהלים אפי' התמניא שבוע בכל לעצמו
ז"ל), לויֿיצחק ר' הרה"ק נוהג היה ושכן 289 ע' חכ"ט
חיים  (ארחות בראשונים כבר מובא זה שמנהג ולהעיר

שבת)). של מנחה (תפלת מלוניל לרא"ה
התניא  בס' בשיעורים (נדפסה אדמו"ר כ"ק בהערת אמנם
לחלוקת  (בקשר קיט פרק אמירת מנהג על כתב אתר) על

בזה". נזהרים ראיתי לא "אבל הש"ס):

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

‡È ט"ז הרחבים ושווקים רחובות הרבים רשות היא איזו
לוים  במחנה הדרך רוחב היה שכן אמה ט"ז על אמה

שבמדבר.

להם  יש ואפילו סביב חומה להם ואין מקורים שאינם והוא
שהשערים  דהיינו לשער משער מפולשים שהם אלא חומה
משער  המכוון דרך לאותו יש הרי זה כנגד זה מכוונים
שהרי  אמה ט"ז רחב הוא אם הרבים רשות דין כל לשער
אלו  מחיצות (אם בלבד צדדיו משני מחיצות ב' אלא לו אין
השער) חלל מכנגד הרבים רשות ברוחב אמה רחוקות אינן
בסימן  שיתבאר כמו בלילה ננעלות הדלתות שאין והוא

שס"ד.

וכן  אמה ט"ז ורחבים לעיר מעיר בהן שעוברים דרכים וכן
או  לרחוב מרחוב המפולשים אמה ט"ז רחבים מבואות
הרבים  רשות הן אמה ט"ז הרחבים לדרכים מרחובות

גמורה.

יום  בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים ויש
כרמלית. אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי

ולומר  להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
בידם  למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין
לעצמו): יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו מי על להם שיש

·È בקצתן שמתקצרים אפילו אמה ט"ז הרחבים מבואות
שאי  לפי הרבים רשות הן הרי אמה ט"ז בהם ואין
לפיכך  ורהיטני במלקט להתלקט הרבים לרשות אפשר
וארכן  ראשיהם מב' הרבים לרשות המפולשים מבואות
הם  הרי אמה ט"ז ברחבן שאין אע"פ הרבים רשות לאורך
ארוכה  הרבים כרשות שהן לפי גמורה הרבים רשות
אם  אבל הרבים רשות לאורך שארכן כיון בקצתה שנתקצרה
ויש  הרבים רשות אינן הרבים רשות לרוחב מפולש ארכן
אמה  י"ג רחבים כן אם אלא הרבים רשות שאינן אומרים

הם  (ואז לרוחב ושליש מפולשים הם אפילו הרבים רשות
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
אלא  הציבור, עם אבות פרקי לומר נהג לא אדמו"ר כ"ק
המנחה. תפילת אחר מיד לחדרו המדרש מבית יוצא היה
שאחר  הראשונה השבת - תשל"ח נשא פ' בש"ק אך
המנחה, תפילת אחר במקומו הרבי נתיישב - חגֿהשבועות
בשיחתו  השני. שבמחזור הראשון הפרק את לומד והחל
פרקיֿאבות  לימוד ענין את הרבי ביאר שבת, אותה במוצאי
שאחר  והלימוד - מתןֿתורה קודם - השבועות חג שקודם

השבועות. חג
שבתות  בכל פרקיֿאבות לומר אנ"ש נהגו ואילך ומכאן
אודות  פעמים וכמה כמה הרבי עורר הבאות בשנים הקיץ.

רמו). ע' ניסן חב"ד מנהגי (אוצר זו טובה הנהגה
Â‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙‚‰‰'הי הנראה, כפי :¯"ÂÓ„‡ ˜"Î

ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ שבין בשבתות רק (לא אבות פרקי ללמוד נוהג
הקיץ. שבתות בכל גם) אלא לעצרת, פסח

ושם: ,175 ע' ח"ה מנחם תורת תשי"ב שמיני ש"פ (שיחת
רק  אבות פרקי ללמוד חסידים אצל נהוג כלל בדרך
חייך  שליט"א אדמו"ר (כ"ק - לעצרת. פסח שבין בשבתות
פרקי  אמירת לסיום עד ממתינים היו רוח בקוצר ואמר:)
אבל, שלישית... בסעודה חסידות המאמר לחזור כדי אבות,
בכל  אבות פרקי לומר נוהג הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק כאמור,
מהשבתות  חסידות מאמרי כמה שמצינו וכפי הקיץ, שבתות
אומר, רבי מסיני, תורה קיבל משה ד"ה שבועות שלאחרי

וכיו"ב).
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הקיץ שבתות כל אבות פרקי אמר

תכ). עמ' שם תרנ"ח, משנת שפד ע' היומן (רשימת
(התוועדויות  תשמ"ב נשא מש"פ אדמו"ר כ"ק בשיחת
רבותינו  אם לדעת ניתן שלא הובא (1633 עמ' ח"ג, תשמ"ב
שנה  בכל הקיץ שבתות בכל אבות פרקי לומר נהגו נשיאינו
בכל  כן לנהוג עלינו הספק ומצד מסויימות. בשנים רק או
כן. נהגו שבהן השנים בדוגמת היא זו שנה שמא ושנה שנה

סידור.40)

בחורף 41) המעלות ושיר בקיץ אבות פרקי אמירת מנהג
ס"ב. ברמ"א הוזכר

המעלות". "שיר אמירת הובאה לא אדמו"ר בסידור
נפשי". "ברכי אמירת מנהג הוזכר ס"ב תל סי' ובשוע"ר

‰ÁÓ‰ ˙ÂÏÚ ˙Ú˘· ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÈÏ מתקנת כחלק :
בפרט  למעריב מנחה בין יום כל ברבים הלכות לימוד
אגרת  (תניא, הזקן אדמו"ר כתב זה בזמן שמתבטלים במקום
בהל' יעסקו המנחה בעלות קדש בשבת כג): סימן הקודש,
בה  ליכשל האדם יכול ובקל לשבתא רבתא הלכתא כי שבת
ושגגת  ידיעה מחסרון וסקילה כרת באיסור אפילו ח"ו
שרבו  סופרים דברי באיסורי ואצ"ל ח"ו זדון עולה תלמוד
טובא  דשכיחי מוקצה באיסורי ובפרט למעלה רבו כמו
דברי  על העובר שכל רז"ל כמ"ש מד"ת יותר ד"ס וחמורים
קודם  האוכל כמו דבריהם של קל באיסור אפילו חכמים
שבתורה  חמורות על כעובר מיתה חייב וכה"ג ערבית תפלת
ענין  ללמוד אפילו הציבור מן עצמו יפרוש אל יחיד וכל
יצא  שלא ואצ"ל בו עסוקין שהציבור בדבר כ"א אחר
הפסוק  קורא אני ועליו מבלעדו עשרה יהיו לא אם החוצה

שבקדושה. דבר כל על כמשארז"ל כו' יכלו ה' ועוזבי
ÌÈÏ‰˙· ËÈ˜ ˜¯Ù ˙¯ÈÓ‡ פרק לומר מקומות בכמה נהוג :

עם  קשור מנחה, תפילת לאחרי השבת ביום שבתהילים קיט
הקודש  אגרת וחותם בסיום הזקן אדמו"ר שכתב מה
יגמור  הש"ס) (חלוקת הנ"ל מהלומדים "וכאו"א (וקו"א):
(לקו"ש  קיט" שבתהלים אפי' התמניא שבוע בכל לעצמו
ז"ל), לויֿיצחק ר' הרה"ק נוהג היה ושכן 289 ע' חכ"ט
חיים  (ארחות בראשונים כבר מובא זה שמנהג ולהעיר

שבת)). של מנחה (תפלת מלוניל לרא"ה
התניא  בס' בשיעורים (נדפסה אדמו"ר כ"ק בהערת אמנם
לחלוקת  (בקשר קיט פרק אמירת מנהג על כתב אתר) על

בזה". נזהרים ראיתי לא "אבל הש"ס):

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

‡È ט"ז הרחבים ושווקים רחובות הרבים רשות היא איזו
לוים  במחנה הדרך רוחב היה שכן אמה ט"ז על אמה

שבמדבר.

להם  יש ואפילו סביב חומה להם ואין מקורים שאינם והוא
שהשערים  דהיינו לשער משער מפולשים שהם אלא חומה
משער  המכוון דרך לאותו יש הרי זה כנגד זה מכוונים
שהרי  אמה ט"ז רחב הוא אם הרבים רשות דין כל לשער
אלו  מחיצות (אם בלבד צדדיו משני מחיצות ב' אלא לו אין
השער) חלל מכנגד הרבים רשות ברוחב אמה רחוקות אינן
בסימן  שיתבאר כמו בלילה ננעלות הדלתות שאין והוא

שס"ד.

וכן  אמה ט"ז ורחבים לעיר מעיר בהן שעוברים דרכים וכן
או  לרחוב מרחוב המפולשים אמה ט"ז רחבים מבואות
הרבים  רשות הן אמה ט"ז הרחבים לדרכים מרחובות

גמורה.

יום  בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים ויש
כרמלית. אלא הרבים רשות אינו מדבר כדגלי

ולומר  להקל אלו במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל
בידם  למחות ואין גמורה הרבים רשות עכשיו לנו שאין
לעצמו): יחמיר שמים ירא (וכל שיסמכו מי על להם שיש

·È בקצתן שמתקצרים אפילו אמה ט"ז הרחבים מבואות
שאי  לפי הרבים רשות הן הרי אמה ט"ז בהם ואין
לפיכך  ורהיטני במלקט להתלקט הרבים לרשות אפשר
וארכן  ראשיהם מב' הרבים לרשות המפולשים מבואות
הם  הרי אמה ט"ז ברחבן שאין אע"פ הרבים רשות לאורך
ארוכה  הרבים כרשות שהן לפי גמורה הרבים רשות
אם  אבל הרבים רשות לאורך שארכן כיון בקצתה שנתקצרה
ויש  הרבים רשות אינן הרבים רשות לרוחב מפולש ארכן
אמה  י"ג רחבים כן אם אלא הרבים רשות שאינן אומרים

הם  (ואז לרוחב ושליש מפולשים הם אפילו הרבים רשות

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
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לנו  שאין אומרים יש שעכשיו נתבאר וכבר הרבים) רשות
ענין: בכל הרבים רשות

‚È טפחים ג' גבוה אינו אם הרבים ברשות שהוא דבר כל
עליהם  דורסים רבים שאין צואה או קוצים הם אפילו
כלים). הם (ואפילו הרבים רשות הם והרי כקרקע חשובים

רחב  הוא אם בכלל ט' ולא ט' ועד ומג' ג' גבוה הוא ואם
ככרמלית  והוא סופרים מדברי לעצמו רשות חלק ד' על ד'
פטור  מקום הוא ד' על ד' רחב אינו ואם כלי שאינו והוא

לעיל). נתבאר כלי הוא (ואם

עליו  לכתף שראוי מצומצמים טפחים ט' גבוה הוא ואם
הוא  הרי עליו מכתפים ורבים נמוך ולא גבוה לא שאינו
צריך  שהוא שכיון ד' רוחב אינו אפילו גמורה הרבים כרשות
אין  אם אבל קצר בין רחב בין הוא הרבים רשות לרבים
רשות  אינו עליו לכתף הוא שראוי אע"פ עליו מכתפים רבים
מפני  כלום אינו עליו מכתפים אם אפילו מט' ופחות הרבים
הוא  ראוי עשרה ועד שמט' אומרים ויש לכיתוף ראוי שאינו
אינו  אפילו עליו מכתפים אם הוא הרבים ורשות לכיתוף

ד'. רוחב

ומכתפים  לכיתוף הוא ראוי אם אף ולמעלה מעשרה אבל
הוא  ד' על ד' רחב הוא שאם אחרת לרשות נשתנה הרי עליו
הוא  (אפילו פטור מקום הוא ד' רחב אינו ואם היחיד רשות
חור  כגון לד' להשלימו לחוק כדי מקום בו יש ואפילו כלי)
בתוכו  ואין עשרה גבוה והוא הרבים רשות כלפי שבכותל
כאילו  רואים אומרים ואין פטור מקום הוא הרי ד' על ד'

ד': על ד' כשיעור במקומו הכותל מן נחקק

„È הרי טפחים ג' עמוקה אינה אם הרבים ברשות גומא
על  ד' רחבה אם עשרה ועד משלשה הרבים רשות הוא
היא  אפילו פטור מקום הוא לאו ואם כרמלית הוא הרי ד'
בה  מניחים לפעמים אם ואפילו ויותר טפחים עשרה עמוקה
הדחק  ע"י תשמיש מכלֿמקום שישובו, עד חפציהם רבים
כך  בשביל הרבים רשות לעשותה תשמיש חשוב ואינו הוא
היחיד  רשות זו הרי ארבעה ורחבה עשרה עמוקה היא ואם
עשרה  העומק שיהא והוא בתוכה מחיצות לה יש שהרי

אמות: ד' הילוך מתוך מתלקט

ÂË המחיצות מבטלים המים אין מים מליאה הגומא היתה
בהם  מסתכל שאדם צלולים דברים שאר הדין והוא
אינה  פירות מליאה אבל המחיצות ונראים בתוכם ורואה
אפילו  התורה מן המחיצות מבטלים שהפירות היחיד רשות

ניכרות. המחיצות אין ועכשיו הואיל היום לפנותם דעתו

היחיד  רשות אינה בריקנית אפילו או מים במליאה (ואפילו
ד' הילוך מתוך מתלקט הוא עשרה העומק כן אם אלא

למעלה. שנתבאר כמו אמות

רשות  אינו אמות) ד' הילוך מתוך עשרה עמוק הוא (ואפילו
והנחלים  הימים כמו כרמלית אלא סופרים) (מדברי היחיד
עשרה  עמוקים אפילו סופרים מדברי היחיד רשות שאינן
שיתבאר). כמו עליהם ועוברים הואיל אמות ד' הילוך מתוך

שבכרמלית. לרקק הדין והוא

יותר  הילוך מתוך עשרה עמוק הוא אם לומר צריך (ואין
אינו  ואעפ"כ התורה מן היחיד רשות אינו שאז אמות מד'
מים  שכל לפי בו מהלכים שהרבים אעפ"י הרבים רשות

כלל): בהן להלוך נוח אין עשרה עמוקים שהן

ÊË בטל עשרה עמוק שאינו הרבים שברשות מים רקק
פי  על אף בו להלך הרבים רגילים אם ר"ה לגבי הוא
שאין  ד' רחב אינו אם ואפילו הדחק ידי שעל הילוך שהוא
הרבים  רשות הוא הרי עליו מדלגים אלא בתוכו מהלכים
אותו  מקיפים ואין עליו ועוברים בו בוקעים שהרבים כיון
על  המונח דף וכן הרבים שברשות הבור את שמקיפים כמו
שרבים  כיון הרבים רשות הוא הבור) על (או הרקק גבי
רשות  אינו בו בוקעים רבים שאין רקק אבל בו בוקעים
הוא  אם הוא כרמלית אלא עשרה עמוק שאינו אע"פ הרבים

ט': עמוק הוא ואפילו ד' רחב

ÊÈ עשרה עד אלא הרבים רשות אינו הרבים רשות אויר
לענין  הוא פטור מקום טפחים מי' למעלה אבל טפחים
איזה  אם הרבים שברשות כותל פני כגון מסויים שאינו דבר
משם  להוציא מותר האויר מן קולט או שם נדבק דבר
ראש  או שבכותל חור כגון מסויים דבר אבל היחיד לרשות
פטור  מקום מעשרה למטה אפילו ד' על ד' בו אין אם עמוד
מקום  אינו מעשרה למעלה גם ד' על ד' בו יש ואם הוא

הוא: גמורה היחיד רשות אלא פטור

ÁÈ מפולשים ואינם הרבים רשות כלפי שבכתלים חורים
אינם  טפחים ג' [גבוהים] (רחבים) הם אם לפנים
ד' בהם יש אם מדותיהם לפי נדונים אלא הרבים כרשות
למעלה  הם ואם כרמלית הם טפחים מי' למטה והם ד' על
הם  ד' על ד' בהם אין ואם היחיד רשות הם טפחים מי'
למטה  שהם בין מעשרה למעלה שהם בין פטור מקום

מעשרה:

ËÈ אינו וגם לרבים הילוך שאינו מקום כרמלית היא איזו
כאלמנה  כלומר כארמלית וזהו כהלכתן מחיצות מוקף
מחיצות  מוקף אינו זה כך נשואה ולא בתולה לא שאינה

הרבים. כרשות לרבים הילוך ואינו היחיד כרשות

להוציא  שמותר התורה מן פטור מקום הוא זה ומקום
לתוכו  ומהם הרבים ולרשות היחיד לרשות מתוכו ולהכניס
שאין  בין ד' בו שיש בין מהן אחד כל אצל בטל שהוא מפני
הוא  ד' על ד' בו שכשאין ביניהם חלקו שחכמים אלא בו
אצלן  בטל ואינו חשוב מקום הוא בו וכשיש פטור מקום

כרמלית. וקראוהו עצמו בפני רשות ועשאוהו

גבוהות  שאינן מחיצות המוקף ד' על ד' בו שיש מקום כגון
גבוה  ואינו ד' על ד' בו שיש עמוד או תל וכן טפחים י'

עשרה. עמוק ואינו ד' על ד' בו שיש חריץ וכן עשרה

אינם  והמים עשרה עמוקים שהם שאף והנחלים הימים וכן
מתלקט  עשרה העומק אין מכלֿמקום המחיצות, מבטלים
שרבים  אע"פ הרבים רשות אינן וגם אמות ד' הילוך מתוך
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כמו  הליכתן תשמיש נוח שאינו לפי בספינות בהם מהלכים
מדבר. לדגלי דומה ואינו ביבשה

מתוך  טפחים י' מתלקט שעומקה גומא בהם יש אם ואף
והזורק  התורה מן גמורה היחיד רשות שהיא אמות ד' הילוך
אינה  סופרים מדברי מכלֿמקום חייב הרבים מרשות לתוכה
מחיצותיה  על ועוברים (הואיל כרמלית אלא היחיד רשות

כלל): מחיצות שם היו לא כאילו מלמעלה

Î שאינן קצורות או זרועות שדות דהיינו הבקעה וכן
הסמוכה  זוית קרן וכן טפחים י' גבוה גדר מוקפות
להם  ואין מחיצות ג' להם שיש מבואות כגון הרבים לרשות
וכן  הרבים לרשות הפתוחה רביעית ברוח קורה או לחי
הן  מדבר לדגלי דומה שאינה מקורה שהיא הרבים  רשות

כרמלית:

‡Î החנויות שלפני פנוי מקום דהיינו האסטוונית וכן
אינו  זה ומקום אצטבאות על הסוחרים שם שיושבים
שברשות  העמודים וכן הוא וכרמלית רבים להילוך עשוי
אצטבאות  וגם פרקמטיא התגרים תולים שבהם הרבים
הן  אלו אצטבאות הרי התגרים שם לישב לפניהם סדורות
ועד  משלשה וגבוהות ד' על ד' רחבות הן אם כרמלית

הרבים. שברשות ועמוד בתל לעיל שנתבאר כמו עשרה

כיון  הרבים רשות הוא העמודים שבין פנוי מקום אבל
רוחב  שם אין לעמוד עמוד שבין ואע"פ שם בוקעים שרבים
אפילו  שם אין ואפילו הרבים רשות רוחב כשיעור אמה ט"ז
הרבים  מרשות המפולש מבוי כשיעור ושליש אמה י"ג
הרבים  לרשות טפלים הם בהם בוקעים שרבים כיון אעפ"כ
בפני  חשוב מקום שהוא במבוי משא"כ אמה ט"ז הרחבה

הרבים: לרשות ובטל טפל ואינו עצמו

·Î וקירוייו בגובה טפחים י' תוכו שאין נמוך בית
גביו  על הרי ד' על ד' בו יש אם לעשרה משלימו
משום  ד' ורחב עשרה הגבוה עמוד גבי על כמו היחיד רשות
מחיצות  שם שאין כיון כרמלית הוא תוכו אבל אסיק גוד

עשרה. גבוהות

הכתלים  מן רחוק באמצע אפילו ד' על ד' בהם חוקק ואם
שבמקום  לפי היחיד רשות כולו נעשה יותר או טפחים ג'
היחיד  רשות הוא שם עשרה גבוה הוא ששם עצמו החקק
כרשות  שהם היחיד רשות כחורי נעשה והשאר גמורה

היחיד.

שבתוכו  הכתלים עם מצטרף החקק ששפת ואע"פ
או  טפחים ג' מהם רחוק שהוא אע"פ לעשרה להשלימם
הם  ששם הכתלים של החיצון צד ע"י מכלֿמקום יותר,
חלל  בו ויש הואיל היחיד רשות זה חקק נעשה י' גבוהים

ג' מחללו רחוקים שהכתלים פי על ואף טפחים י' גבוה
רק  א"צ שבת שלענין לפי כלום בכך אין יותר או טפחים
רחוקות  הן ואפילו המחיצות ע"י משתמרת הרשות שתהא
רשות  כחורי נעשה והשאר היחיד רשות נקראת הרבה ממנה

היחיד. כרשות שהם היחיד

צד  ע"י היחיד רשות נעשה תוכו אין בו חקק כשלא אבל
טפחים. י' גבוה חלל בתוכו ואין הואיל הכתלים של החיצון

ב  אפילו עשרה גבוהים הכתלים אין שלהם ואם החיצון צד
סמוך  הוא כן אם אלא היחיד רשות נעשה החקק אין
לגובה  שפתו מצטרף שאז טפחים מג' פחות לכתלים
י' גבוהים הכתלים שאין ואע"פ לעשרה להשלימם הכתלים

מצטרפים: מכלֿמקום החיצון, בצד אפילו

‚Î הבית מחיצות שאין בענין הבית מחיצות על הבולט גג
תחת  כשמסתכלין הגג על לעומדים ונראים ניכרים
אסיק  גוד אלו במחיצות אומרים אין שלנו גגין כגון רגליהם
ורחב  גבוה הוא אפילו היחיד רשות אינו הגג גבי על ולכן
נעשה  הבית מן לו פתוח חלון ואם הוא כרמלית אלא הרבה

הוא. היחיד ורשות היחיד רשות כחורי כולו

כרמלית  הם ד' על ד' בהם ויש הכותל מן הבולטים זיזין וכן
גבוהים  שהם שאף לפי להם פתוח הבית חלון כן אם אלא
לארץ  עד למטה מחיצה אחית גוד בהם אומרים אין עשרה
שנתבאר  כמו תחתיהם לבקוע יכולים והגדיים הואיל

למעלה.

בולט  כן אם אלא ככרמלית אינו הבולט שגג שאומר מי ויש
זו  בליטה שאז כרמלית או הרבים רשות לתוך טפחים ד'
פרוץ  הוא הגג ושאר הבולטים זיזים כמו כרמלית היא
גוד  בהם אומרים אין הבית שמחיצות זו לבליטה במילואו
ניכרות  ואינן הואיל הגג לשאר זו בליטה בין להפסיק אסיק
אינה  טפחים ד' בבליטה אין אם אבל הגג על שעומד למי
אלא  לו שאין אע"פ הגג ושאר פטור מקום אלא ככרמלית
כיון  מכלֿמקום אסיק, גוד בהם אומרים ואין הבית מחיצות
עד  עולה היחיד רשות הרי היחיד רשות שתחתיו שהבית
אינו  שתחתיו בדבר אלא אסיק גוד לומר הוצרכו ולא לרקיע
עמוד  כגון סביבה מחיצות בהיקף גמורה היחיד רשות
פרוץ  הגג ששאר שכיון (אלא בה וכיוצא הרבים ברשות
מקום  נעשה הוא אף פטור מקום שהיא לבליטה במילואו
כגון  הגג רוחות מב' פטור מקום היא הבליטה אם פטור
שגג  הבית רוחות מב' מהלכת כרמלית או הרבים שרשות
שאינו  רוחותיו מב' במילואו שנפרץ מבית עדיף לא זה
דבריו  על לסמוך ויש לו) שנפרץ כרשות אלא היחיד רשות

סופרים: בדברי להקל

לשבת: רשויות ארבע דין שמה סימן ב חלק
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: אלקי תוכןתוכןתוכןתוכן באור להרבות הלל בית שיטת

חושך  הרבה דוחה אור ומעט

÷ìåç ,íéãñçä úðéçáî åùøù ììä úéá ìáà
,"äàìòä"ä éôì "äëùîä" äéäé àìù ù"á ìò
äìòîìî äëùîä" äéäé äìçú ,äáøãà àìà
"íéðåöéç"ä ìë åìôé àìéîî æà äéäéå "äèîì

.äîä 'äì àìù

éë ,òøî øåñì íãå÷ äéäé áåè äùòäù åðééäå
.êùåçä ïî äáøä äçåã øåàä ïî èòî

ה"חיצונים") (ביטול מרע" שה"סור ונמצא,
המאיר  האלקי דהאור טוב", ה"עשה ע"י נפעל

ממקומו. שבו הרע את דוחה בנפשו

(עשיית  רק (לא) היא טוב" ב"עשה [הכוונה
- רחב במובן אלא) טובים ומעשים המשכת מצוות

) אלקי אור וירא וגילוי כמ"ש "טוב", נקרא אור
טוב)]. כי האור את אלקים

.éùàø éìò åøð åìéäá ïåùìî ,ììä '÷ð ïë ìòå
נרו  "בהילו הכתוב כלשון אור, לשון הוא הלל
ענינו  זהו כי ראשי), על נרו (כשהאיר ראשי" עלי
אור  - מחסדים) הוא ב"ה נשמת (דשרש חסד  של
לעולם  האור והמשכת התפשטות "דבחינת וגילוי,

החסד". מדת בחינת היא מלמעלה..

íéçáù é"ò åðééäã ,ìåìéäå çáù ïåùìî ììä íâå
.òøä ìåôé àìéîî 'ä úìåãâ úåððåáúäá

עוד  בנפשו, אלקות "ממשיכים" אכן כיצד אך
את  זיכך שהאדם קודם (היינו מרע" לסור "קודם
ע"י  זהו הנה - וחומריותו) מגשמיותו עצמו
ומשיג  מבין דכשאדם ה', בגדלות ההתבוננות
ואח"כ  יתברך, וגדולתו אלקות ענייני בשכלו
בקשר  דעתו "שמקשר בזה, דעתו ומעמיק מתבונן
בגדולת  בחוזק מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ
ה' אהבת מולידה זו שהתבוננות - ב"ה" איןֿסוף
אלקי  אור נמשך עי"ז הנה - האדם בלב ויראתו

ולבו. במוחו

והילול, שבח לשון - "הלל" בשם נרמז זה וגם
[המביאו  ה' בגדולת בהתבוננות האדם עבודת והיא
אור  נמשך שעי"ז בתפלה], ה' את ולשבח להלל
מלשון  ב"הלל", הראשון (כפירוש בנפשו אלקי
וכנ"ל, ממילא, בדרך נדחה והרע נרו"), "בהילו

" חושך, הרבה דוחה אור ממנו דמעט שנדחה
".וממילא מאליו

וימנע  אדם ימתין שלא הלל, בית שיטת וזוהי
עד  בנפשו אלקות בהמשכת שבלב מעבודה
זה, על ימתין אם כי תחלה, מעשיו בכל שיתברר
ה' לפני לבוא יוכל ולא אלקי אור יראה לא לעולם

ולבו; שבמוחו בעבודה

למטה", "מלמעלה יתחיל אדרבה, אלא
דעתו  ויעמיק בפרטיות הבורא בגדלות שיתבונן
ממש  אלקות גילוי בבחינת נפשו להאיר לה' ולבו
ופנימיות  בתוך ולבו במוחו הזה האור שיקבע עד
במדות  שבלב רע כל יפול ממילא ואז נפשו,
בהרגל  מעט מעט שיזדכך עד גופו וחומריות

כו'. תפלות בג' ולילה יום זו עבודתו

,äöåøð êéøçà éðëùî åäæå[נרוצה àåä[אחריך
éðëùî äìçúîù éãé ìò åðééäå ,äìòîì äèîî
.'åë äöåøð êéøçà àìéîî æ"éò ,äèîì äìòîìî
"משכני  בכתוב נרמזת הלל, בית של זו שיטה
היא  לאלקות האדם ד"ריצת" נרוצה", אחריך
אליו  האדם את מושך (שהקב"ה מ"משכני" תוצאה

מלמעלה).

הקב"ה  מאת שמבקשים הכוונה, פשוט דבאופן
"אחריך  ואז חנם, בחסד אליו אותנו שימשוך

נרוצה".

עוסק  שבתחילה הוא, יותר עמוק פירוש אבל
כו' ה' בגדולת בהתבוננות היינו ב"משכני", האדם
שמצד  (אף נפשו על אלקי אור להמשיך כדי
אלקות  לגילוי ראוי אינו וחומריותו גשמיותו
היא  זו דריצה ה', אל "ירוץ" גופא ועי"ז בנפשו),
עצמו  את מזכך שהאדם מה היינו למעלה", "מלמטה

ה'. אל להתקרב ומשתוקק רוצה עצמו שמצד עד

נעשית זו ש"ריצה" ממילאוהיינו ע"י בדרך
בנפשו). אלקות (המשכת "משכני"

ïåùì àåä äãåñç ,äãåñçå äàð äìë ùåøéô åäæå
àåä äãéñçå ãéñçù íé÷ã÷ãîì òåãéë ,ìòôð
àåä í"åôàìîá äãåñç ìáà ,'åë øàåúä íù

.ìòôðä íù
חסודה  שנעשית היינו - נפעל לשון - "חסודה"

.אחרים ע"י
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ãñç úëùîä éãé ìò äãåñç úéùòðù åðééäã
éæà ,úåäìà éåìéâ úåéäì äèîì äìòîìî ïåéìò
úåìë éåìéâ úðéçá äéäéå òøä ìåôé àìéîî

ôðá ùôðäøùà ìàøùéå ,äàð äìë úåéäì ,åù
.øàôúà êá

וחסודה", נאה "כלה הלל בית לשון דיוק וזהו
מזדכך  שהאדם היינו - נאה" "כלה נעשים דכיצד
"כלה", בבחינת שנעשה עד וחומריותו מגשמיותו
(שאז  הנפש" "כלות בבחינת לאלקות שמשתוקק
זה  הרי - אתפאר") בך אשר "ישראל "נאה", הוא
שהאדם  ידי דעל מלמעלה, עליון" "חסד גילוי ע"י
(בהתבוננות  בנפשו אלקות גילוי בהמשכת עוסק

מאליו. הרע נופל כו') ה' בגדולת

.àîåñ åìéôàå úøâéç åìéôàå
"הרי  שמאי בית שהקשו מה מיושב ובזה
נאה  כלה לה אומרים סומא או חגרת שהיתה
כי  - תרחק" שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה,
פגם  שיש היינו סומא", או "חגרת שהיא אע"פ
["סומא" האלקית הנפש של הרוחניים באברים
באלקות, ראי' שענינה חכמה, בבחינת פגם הוא
ברגל], שהוא המעשה, בבחינת פגם הוי וחיגרת
במוחו  אלקות בהמשכת שעוסק ע"י מכלֿמקום
וחסודה" "נאה שיהי' בו פועל זה גילוי הרי ולבבו,

כנ"ל.

.'åë ú÷ãö íà ,äååùîå äåù äéî÷ã
בזה: הענין ועומק

העולמות  בגדר שאינו עצמו, הקב"ה לגבי
"שוה  - ממש שווים כולם הרי כלל, והנבראים
מקום  תופס דבר שום שאין וגדול", קטן ומשוה

ית'. אצלו

אינם  העוונות של פגמים אפילו מזה: ויתירה
"אם  וכמ"ש יתברך, ומהותו עצמותו לגבי כלל פגם
כי  לו", תתן מה צדקת אם גו' בו תפעל מה חטאת
העדר  או הנבראים שעבודת לומר שייך לא

ית'. אצלו מקום תתפוס עבודתם

בין  להקב"ה לו איכפת מה "וכי רז"ל [וכמאמר
את  בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו' ששוחט
ענין  שכל איך ספרים בכמה וכמבואר הבריות",
אין  הקב"ה לגבי כי יתברך, בשבילו אינו העבודה

בני  למעשה וחשיבות וערך מקום תפיסת שום
לטובתנו]. היא אלא אדם,

הגילוי  מצד הרי לפניו, שווה שהכל ומאחר
להיות  ו"יכול האדם, מצב נוגע לא מלמעלה
וסומא". לחיגרת אפילו וההמשכה האור התגלות

הרע  נדחה - האור בהגלות מזה: ויתירה
הפגמים, כל עצמותו ומתתקנים שלגבי היות  כי

אינם  ופשעים דעוונות הפגמים כל ית' ומהותו
האור  נגלות בהגלות כן על כלל, מקום תופסים

ופגם. חסרון כל מתמלא משם ית', דעצמותו

הנשמה  שעצם האדם, בנשמת גם הוא וכן
שהיא  שם על "יחידה", הנקראת - ממש

ע  בתכלית שום מאוחדת בה שייך לא - אלקות ם
ית' בו בדביקות תמיד והיא עוונות, של פגם
הניצוץ  מתגלה כאשר ולכן, כלל; שינויים בלי
הרוחניים  ב"אברים" הפגמים כל שבנפש, האלקי
עד  פגם כל ויתמלא יתוקן "הכל דהנשמה,

נאה". כלה שתקרא

[לסיכום:

אלקות "ע  ענייני בהשגת עוסק שהאדם י

ועי  בנפשו, אלקות ממשיך ה', בגדלות ז "וההתבוננות

שדוחה  שבנפש, יחידה בחינת הנשמה, עצם מתגלה

בחינת  שנעשה עד רצויים הבלתי הענינים כל את

וחסודה " נאה ]."כלה

.'åë çñô ìéàë âìãé æà ù"æå
ידלג  "אז דלעתידֿלבוא ביעודים שנאמר וזהו
"לפי  - ידלג (חיגר) הפסח שגם - פסח" כאיל
איןֿסוף  אור עצמות גילוי בחינת יהי' שלעתיד
עליון  אור נגלות ובהגלות ה', כבוד ונגלה וכמ"ש

וחסרון". פגם כל נדחה זה

éåìéâ éãé ìòù ,èåîé ìá ïåéìò ãñç ù"æå
òøä äçãé àìéîî æà äèîì äìòîìî íéãñçä
äòå÷ú äáäàä úðéçá äéäéå ,äéä àìë äéäå

.èåîú ìá ãúéë åáìá
עליון  "חסד נאמר זה גבוה אלקי אור גילוי על
(כנ"ל), עליון" "חסד נקרא זה דאור ימוט", בל
לגמרי  הרע נדחה - עליון" "חסד נגלות ובהגלות
בלב  לה' האהבה אור יוקבע ובמילא וכל, מכל

תמוט. בל כיתד ותמידי, נצחי באופן האדם
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ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ãñç úëùîä éãé ìò äãåñç úéùòðù åðééäã
éæà ,úåäìà éåìéâ úåéäì äèîì äìòîìî ïåéìò
úåìë éåìéâ úðéçá äéäéå òøä ìåôé àìéîî

ôðá ùôðäøùà ìàøùéå ,äàð äìë úåéäì ,åù
.øàôúà êá

וחסודה", נאה "כלה הלל בית לשון דיוק וזהו
מזדכך  שהאדם היינו - נאה" "כלה נעשים דכיצד
"כלה", בבחינת שנעשה עד וחומריותו מגשמיותו
(שאז  הנפש" "כלות בבחינת לאלקות שמשתוקק
זה  הרי - אתפאר") בך אשר "ישראל "נאה", הוא
שהאדם  ידי דעל מלמעלה, עליון" "חסד גילוי ע"י
(בהתבוננות  בנפשו אלקות גילוי בהמשכת עוסק

מאליו. הרע נופל כו') ה' בגדולת

.àîåñ åìéôàå úøâéç åìéôàå
"הרי  שמאי בית שהקשו מה מיושב ובזה
נאה  כלה לה אומרים סומא או חגרת שהיתה
כי  - תרחק" שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה,
פגם  שיש היינו סומא", או "חגרת שהיא אע"פ
["סומא" האלקית הנפש של הרוחניים באברים
באלקות, ראי' שענינה חכמה, בבחינת פגם הוא
ברגל], שהוא המעשה, בבחינת פגם הוי וחיגרת
במוחו  אלקות בהמשכת שעוסק ע"י מכלֿמקום
וחסודה" "נאה שיהי' בו פועל זה גילוי הרי ולבבו,

כנ"ל.

.'åë ú÷ãö íà ,äååùîå äåù äéî÷ã
בזה: הענין ועומק

העולמות  בגדר שאינו עצמו, הקב"ה לגבי
"שוה  - ממש שווים כולם הרי כלל, והנבראים
מקום  תופס דבר שום שאין וגדול", קטן ומשוה

ית'. אצלו

אינם  העוונות של פגמים אפילו מזה: ויתירה
"אם  וכמ"ש יתברך, ומהותו עצמותו לגבי כלל פגם
כי  לו", תתן מה צדקת אם גו' בו תפעל מה חטאת
העדר  או הנבראים שעבודת לומר שייך לא

ית'. אצלו מקום תתפוס עבודתם

בין  להקב"ה לו איכפת מה "וכי רז"ל [וכמאמר
את  בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו' ששוחט
ענין  שכל איך ספרים בכמה וכמבואר הבריות",
אין  הקב"ה לגבי כי יתברך, בשבילו אינו העבודה

בני  למעשה וחשיבות וערך מקום תפיסת שום
לטובתנו]. היא אלא אדם,

הגילוי  מצד הרי לפניו, שווה שהכל ומאחר
להיות  ו"יכול האדם, מצב נוגע לא מלמעלה
וסומא". לחיגרת אפילו וההמשכה האור התגלות

הרע  נדחה - האור בהגלות מזה: ויתירה
הפגמים, כל עצמותו ומתתקנים שלגבי היות  כי

אינם  ופשעים דעוונות הפגמים כל ית' ומהותו
האור  נגלות בהגלות כן על כלל, מקום תופסים

ופגם. חסרון כל מתמלא משם ית', דעצמותו

הנשמה  שעצם האדם, בנשמת גם הוא וכן
שהיא  שם על "יחידה", הנקראת - ממש

ע  בתכלית שום מאוחדת בה שייך לא - אלקות ם
ית' בו בדביקות תמיד והיא עוונות, של פגם
הניצוץ  מתגלה כאשר ולכן, כלל; שינויים בלי
הרוחניים  ב"אברים" הפגמים כל שבנפש, האלקי
עד  פגם כל ויתמלא יתוקן "הכל דהנשמה,

נאה". כלה שתקרא

[לסיכום:

אלקות "ע  ענייני בהשגת עוסק שהאדם י

ועי  בנפשו, אלקות ממשיך ה', בגדלות ז "וההתבוננות

שדוחה  שבנפש, יחידה בחינת הנשמה, עצם מתגלה

בחינת  שנעשה עד רצויים הבלתי הענינים כל את

וחסודה " נאה ]."כלה

.'åë çñô ìéàë âìãé æà ù"æå
ידלג  "אז דלעתידֿלבוא ביעודים שנאמר וזהו
"לפי  - ידלג (חיגר) הפסח שגם - פסח" כאיל
איןֿסוף  אור עצמות גילוי בחינת יהי' שלעתיד
עליון  אור נגלות ובהגלות ה', כבוד ונגלה וכמ"ש

וחסרון". פגם כל נדחה זה

éåìéâ éãé ìòù ,èåîé ìá ïåéìò ãñç ù"æå
òøä äçãé àìéîî æà äèîì äìòîìî íéãñçä
äòå÷ú äáäàä úðéçá äéäéå ,äéä àìë äéäå

.èåîú ìá ãúéë åáìá
עליון  "חסד נאמר זה גבוה אלקי אור גילוי על
(כנ"ל), עליון" "חסד נקרא זה דאור ימוט", בל
לגמרי  הרע נדחה - עליון" "חסד נגלות ובהגלות
בלב  לה' האהבה אור יוקבע ובמילא וכל, מכל

תמוט. בל כיתד ותמידי, נצחי באופן האדם
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

äæå ,òøî øåñ äìçú ì"ö ù"á éøáãì ë"àùî
úåîë åøîà ïë ìòå ,úéìëúá úåéäì à"à

.àîåñå úøâç åìéôà àì ìáà ,àéäù
האדם  בלב הנפש" "כלות גילוי ב"ש לדעת
אפשר  שאי והיות שלו, מרע" "סור במדת תלוי
אשר  בארץ צדיק (דאין בתכלית מרע" "סור להיות
בכל  אינו הגילוי כן על יחטא), ולא טוב יעשה
פגמים  לו שיש ומי שהיא", כמות "כלה אלא אחד,
אצלו  להיות אפשר אי וסומא) (חגרת עוונות של

בנפשו. אלקי אור גילוי

ג: פרק קיצור

עליונים, מחסדים שרשם הלל, בית אך
אלקי  אור בהמשכת להתחיל האדם צריך ולשיטתם

מלשון  וכן אור. מלשון "הלל", בשם כנרמז בנפשו,
שעל  ה' בגדלות דהתבוננות העבודה שהיא שבח,
אור  מעט ואז, ולב. במוח אלקי אור ממשיכים ידה
דיוק  וזהו מאליו. נדחה שהרע חשך, הרבה דוחה
נעשית  הרע דחיית כי נפעל, לשון "חסודה", לשון
חיגרת  ש"אפילו וזהו האור. המשכת ידי על ממילא
וחסודה", "נאה שהיא לשבחה אפשר סומא" אפילו
תופסים  הפגמים אין הקב"ה שלגבי מאחר כי
גם  הרע נדחה אלקי אור בהמשכת כן על מקום,
שאהבת  עד וחסודה, נאה ונעשית וסומא מחיגרת

תמוט. בל כיתד בלב נקבעת ה'

שוה  חיצונים. בפרק: שנתבארו מושגים
ומשווה.
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ויש ‰Â‰(יב) כו' כקנה רך אדם יהא לעולם ארז"ל
בצלם  כתיב דהנה אדם בחי' מהו להבין
והוא  דוקא בצלמנו אדם נעשה וכן האדם עשה אלקים
היינו  הנשמה ענין ומהות אדם נשמת ה' נר נשמה נק'
עיקר  שזהו דמשמע כו' העולה היא האדם רוח כי מ"ש
שהן  במה להורות ובא לבהמה אדם בין ההפרש
והוא  א' בדבר דהיינו לקצה הקצה מן והפכי' רחוקים
יורדת  הבהמה ורוח למעלה עולה האדם דרוח העיקר
הטבעי' ונפש רוח הוא הבהמה שרוח דכמו פי' למטה
יורדת  וזהו ממש כבהמ' עצמו תאות כל אחר נמשך
כך  כלל למעלה עולה ולא למטה נמשכת כלו' למטה
אחר  לימשך למעלה לעלות טבעו האדם רוח להיפוך
ע"ז  הנה הדבר וביאור כלל למטה יורד ואינו אלקות
פלא  וזה כפופי' זוקף לימא אינש זקיף כי ארז"ל
וצריך  זקופה בקומה שיזקוף כחידוש שזהו דמשמע
הוא  אמו מבטן האדם בריאת טבע ודאי והרי ע"ז לברך
הקומה  בכפיפת שילך וא"א זקופה בקומה שהולך
העולה  האדם רוח בחי' על דקאי הוא הענין אך כבהמה
רוח  מן בערך שמובדל אדם דבחי' העיקר דזהו הנ"ל
הוא  מכיר פי' בוראו את שמכיר מה והוא הבהמה
לזה  יצטרך בלתי למעלה ודעתו לבו נותן שתמיד
שהעולם  איך ומכיר מרגיש מיד אלא עמוקה התבוננות
בקומה  הליכתו וע"כ מאין יש רגע בכל מתהוה ומלואו
בהכרה  ולימשך לעלות טבעו האדם דרוח משום זקופה

דוקא  ותמידי' גמורה הרגשה נק' זו והכרה ממנו למעל'
בטבעי' תמיד מרגיש דנה"ט הבהמה שרוח כמו
בהתבוננו' הכנ' בלי אח"ז תמיד ונמשך העוה"ז הגשמת
אצלה  טבעי' כמו האדם רוח נה"א כך כו' ומה איך

המהוה  אלקות אחר מיד בלי לימשך והכרה בהרגשה
רוח  וז"ש כו' ומה איך בהתבוננות להתייגע יצטרך
אלא  כלל מתבונן שאינו (ולא כו' מאליה העולה האדם
ויכיר  נבראו מאין לבו יתן ומלואו עולם שיראה מיד
נמצאו  המצאו ומאמיתת אותם מחיה שהאלקי' היטב
ההסבר  רוחב שזהו ליש מאין שמתהווי' ואיך ליש מאין
הוא  לזה והסימן לזה) חיזוק אלא אינו השכל אל לקרב
לבקרים  חדשים וכמ"ש כלל אצלו מתיישן הדבר שאין
והוא  הזה הדבר אצלו יתחדש בקומו בקר שבכל כו'
יום  ובכל מאין מתהוה העולם ומכיר שרואה מה
בחי' זה הי' ואם מחדש רואה כאילו אצלו מתחדש
שהשכל  מה רק דהיינו לבד שכליות והכרה ידיעה
פשט  סברת כידיעת מתיישן הדבר הי' מחייב וההסבר
שבחי' רואי' שאנו וכמו שמתיישן חכמה דבר באיזה
רק  זהו אלא כו' מתיישן בהתבוננות והפשט ההסבר
למעל' שעולה ממש בטבעיות כמו האדם רוח בחי'
את  שמכיר וכבן כו' קונהו שור ידע כמו בוראו להכיר
נעוריך  חסד לך זכרתי בפי' במ"א (וכמ"ש כו' אביו
כמ"ש  דוקא בבקר יום בכל מתחדש ולכך אחרי) לכתך
בבחי' הנשמה כח מתחדש בקר בכל כי לבקרי' חדשים
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

להתפעלות  לבוא יוכל הכח שמזה חדש ואור כח
וזהו  כידוע היום כל דו"מ ובמחשבה ובלב בהשגה
דהיינו  כפופים זוקף יברך דווקא בבקר זקיף כי שאמר
בו  שמאיר האדם ורוח הנשמה ואור כח על שיברך
בקומה  לילך כבהמה נמשל ואינו אדם ונק' מחדש
כנ"ל  למטה דוקא יורדת הבהמה דרוח משום כפופה
נק' היה לא אדה"ר חטא (וקודם כו' בצלמנו כמ"ש
החטא  ואחר כנ"ל לבוראו שמכיר מה רק דעת בר אדם
אינו  זקופה בקומה אדם גם טו"ר בעה"ד שנתגשם
לפרקים  רק היום כל כבהמה למטה ויורד בוראו מכיר
ואפי' כו') החטא קודם כמו יהי' ולע"ל כו' בתפלה כמו
של  מחמורו וראיה בוראם מכירים היו וחיות בהמות
מבהמות  נשאר שהוא מעושר שאינו אכל שלא רפב"י
אתה  כי פעול כל ידע שלע"ל (וזהו כו' אלף בהררי
וכמ"ש  ועופות בהמות אפי' כו' יציר כל ויבין פעלתו
מה  כל על ואימתך וכמ"ש כו' ממש בשר כל וראו
כל  גם ובאמת כו') המעשים כל ויראוך שבראת
לבחי' ערך לו אין דעכשיו העול' האדם דרוח שלימות
אנו  א' ולזה כו' הבהמות כרוח גם דלע"ל הביטול
בחי' דגם לומר שבא רפב"י של כחמורו ולא כחמורי'
דעכשיו  שבת"ח העולה האדם רוח דהיינו אד"ם צל"ם
שהרי  כו' החטא דקודם הבהמה דרוח מביטול למטה
כמ"ש  היינו זה פחד כו' כל על פחד"ך תן ובכן מ"ש
הרי  כו' ה' פחד מפני כו' צורים במערות ובאו לע"ל
רואה  כאילו עצום גילוי בבחי' בא הוא הזה הפחד
שכל  כו' בש"ר כל וראו ה' כבו"ד ונגלה וכמ"ש ממש
פחד  ובחי' כידוע ממש מקרוב אלא אינו כזה פחד
בעבודת  גדולי' ואנשי' בת"ח גם נמצא לא כזה אלקים
ממש  רואה כאילו לעיניו אלקים פחד שיהיה עכשיו ה'
(רק  וכה"ג צורים במערות שיתחבא עד ובתמידות
אלקים  ופחד יראה שהיה המלך כדוד סגולה ביחידי
רק  זה ואין וכה"ג) כו' יצחק וכפחד בתמידות עליו
כנ"ל  לבוראו המכיר האדם רוח בחי' דעכשיו משום
מרחוק  רק ממש חושיי' בראייה כמו ממש מקרוב אינו
כי  מקרוב גמורה בהודאה שמודה ואע"פ לו נראה ה'
(כרוח  היטב שירגיש עד מאד הדבר אצלו נתאמת
בגילוי  בא אינו כו' בטבעיות שהוא המרגשת הבהמה
שבגופו  הבהמה רוח שהרי החומרי גופו בכלי גמור
כראי' ממש טבעית זו הרגשה ואין כו') מאד מסתיר
היום  וידעת שנצטווינו ואע"פ דלע"ל חושיית והכר'
לבחי' לבא אפשר בלתי היה ואם כו' לדעת הראת אתה
הנמנע  על יצוה איך וטבעית חושיית והרגשה דעת

טבע  מצד מאד הוא שאפשרי ודאי אלא הבריאה בדרך
הדעת  בהעמקת יגיעה שצריך רק כו' העולה האדם רוח
האדם  דעת שבחי' רואים שאנו וכמו כו' לזה לב ונתינת
אע"פ  כו"מ מעובדי אוה"ע רק מישראל א' בכל יש זה
כלל  ומכירים מרגישים אינם דאלקייא אלקא ליה דקרו
מאחדותו  שהפרידן מפני לבד מרחוק הודאה בחי' רק
קרוים  אתם כמארז"ל כו' במחשבה עלו ישראל אבל כו'
הזה  דציווי הוא הענין וכנ"ל כו' אלקים בצלם אדם
גופו  בכלי גם האדם דרוח ההעלם מן שיבא הוא וידעת
וכמ"ש  ממש אלוה אחזה מבשרי גם להיות החומרי
בהעלם  נשאר יהיה ולא דוקא הארץ עמי כל דעת למען
טבע  כמו שהאמונה גם דהרי לבד אמונה שנק' בנפשו
לא  ולכך מאמינים בני מאבותינו ירושה בנפשותינו
רואים  אנו מ"מ כידוע ציווי שא"צ האמונה על נצטווינו
קלי  אצל וגם וקטנים נשים הכל בפי שגור שש"ש שגם
לבו  יפול ולא חמורות העבירות כל לעשות יוכלו קלים
מאמין  כי ה' עזר לבקש יוכל ואדרבה ש"ש מהזכרתו
קריי' רחמנא מחתרתא אפום גנבא וכמו שיעזרנו בו
הוא  ואם בגניבתו להצליח שיעזרנו ה' רחמי שמבקש
ודאי  אלא בוראו להכעיס עבירה עושה איך מאמין
מקרוב  ולא בהעלם מקיף בבחי' מרחוק שהאמונה
יש  (ומ"מ כו' אצלו כלל סתירה זה אין ע"כ כו' בלבו

אלקא  ליה דקרו מה בין לאמונה הפרש לבד קריאה כו'
ציווי  והנה כידוע) בעצם בשרשה היא שחזקה דכנ"י
שיבא  א"א מ"מ האפשרי כל שיתקיים גם דוידעת
רוח  בטבע בעצם שהוא כמו גופו בחומר גמור בגילוי
הטומאה  שרוח לע"ל ורק אך כלל גוף בלא האדם
למטה  אלקות גילוי מצד הגופים ויזדככו לגמרי יעבור
האדם  רוח כמו החומרי בשר כל שיראו עד מטה
וידעת  ציווי צריך שעכשיו וזהו כו' גוף שבלא דעכשיו
שיהיה  דלע"ל הדעת לבחי' יזכה שמקיים מי וכל
קטן  כי מקטנם אותי ידעו כולם כמ"ש וטבעי' עצמית
כל  בה ששוין הטבעיות כמו ממש בזה שווין וגדול
האדם  רוח שיהיה א"א עכשיו אבל כו' וקטן גדול אדם
חושית  וראיה טבעיות בבחי' למעלה עולה חומרי בגוף
ועכ"ז  וכה"ג כנביאים הגשמיות הפשטת אחר כ"א
ולב  בשכל גם האדם רוח גילוי להביא וידעת נצטווינו
מצד  א' כל יוכל וזה ודעתו לבו שנותן שעה לפי הטבעי
בהעלם  שהיא רק כנ"ל האדם רוח שנק' נשמה לו שיש
שמברך  וזהו בבקר יום בכל בגילוי לבא ומתחדש
גם  ימשיך זה ובכח אדם שהוא כפופים זוקף בקומו

וד"ל: היום כל ומעשה ולב במוח שלו בנה"ט
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ,הבל הכל כי אין הבהמה מן האדם ומותר מ"ש
אל  ארי' פני הקודש חיות בחי' הוא בהמה דהנה
ב"ן, שם בחי' שהוא בהמה בכלל חי' כי כו' הימין
ומותר  כו', הנשמות שרש מ"ה שם בחי' הוא ואדם
למעלה  הוא הנשמות ששרש אף אין הבהמה מן האדם
כו', אותיות מבחי' רק ג"כ הוא מ"מ מלאכי' מבחי'
ג"כ  נמשכי' המח' שאותי' דהיינו הבל, הכל כי וזהו
הבל  מבחי' נמשכי' הדבור שאותי' כמו הלב מבחי'
כו' הבל מבחי' ג"כ נמשכי' המח' אותי' כמו"כ הלב

שהו  הבל רק בחי' הוא עכ"פ אבל כו' פנימאה הבלא א
מהלכים  נעשו בגוף ירידתן ע"י אך עומדים, נק' וע"כ

כו'. העומדים בין
‰‰Â גם הילוך מצינו שהרי מובן אינו לכאו'

וקרא  יעופף ובשתים בהם נאמר שהרי במלאכי'
ולמה  הילוך בחי' שהוא עפיפה בהם נא' הרי כו' זא"ז

מהלכים. נק' בגוף ירידתן אחר דוקא שנשמות אמר
מלא  כו' קדוש אומרי' המלאכי' דהנה הוא והענין
העליונה  ארץ בחי' היא ארץ דהנה הוא והענין כה"כ,
שהיא  דומם מבחי' היא ארץ והנה מל', בחי' שהיא
הוא  העולמות התהוות שכל והיינו הדבור, אותי' בחי'
מלכותך  כמ"ש לבד מל' בחי' שהוא דבור מבחי' רק
הדר  וכבוד גבורותיו לב"א להודיע וזהו כ"ע, מלכות
עולמות  ריבוי שהוא הדר כבוד שנעשה מה דהיינו מל',
בחי' שהוא כו' מל' בחי' שהוא דיבור מבחי' רק הוא
אבל  כו' ממכ"ע בחי' וזהו ארץ נק' לכך דומם
שהיא  קדוש מבחי' ממשיכי' עבודתם ע"י המלאכי'
וזהו  כו', בממלא סובב המשכת שיהי' סוכ"ע בחי'
החכ' המשכת שיהי' נ"ח ל"ב הוא כבודו מכה"כ,
קניניך, הארץ מלאה וכמ"ש ממכ"ע בחי' שהוא בארץ

כו'. בינה קנה חכ', קנה בחי' שהוא

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â בלק"ת ע' תורה, טל בחי' הוא בתורה זו בחי'
וזהו"ע  בסופו, השלישי השמים האזינו בד"ה
כטל  תזל הקורא, אחר כעונה אמרתך לשוני תען
בחי' שהוא ע"י הוא התורה בעסק הזה והכח אמרתי,
ד' יש כי מדבר, מבחי' ממש, דברי בפיך דברי ואשים
תחי', והחכ' כמ"ש חכ' בחי' הוא חי דצח"מ, בחי'
שעל  בהביאור ע' חי, מבחי' שלמעל' מדבר נק' וכתר

יתרו. פ' שבתו"א השלישי בחדש ד"ה
ÔÎÏÂ של התורה צלותא נק' שעת התפילה משא"כ ום,

למעלה  מלמטה היא התפילה כי קרבא, שעת
בעמלק  להוי' מלחמה וכמ"ש כו' מעכבים מונעים ויש
היא  התורה אבל השני, תצא כי סד"ה בלקו"ת ע' כו',
ית', לפניו בטלים שכולם שמלמעלמ"ט הוי' דבר בחי'
בבחי' גם הוי', פי את לעבור אוכל לא אמר בלעם שגם
ובר  כפיים נקי ה' בהר יעלה מי נאמר התפילה ומעלת
נא' במ"ת אבל באריכות), החינוך בס' מזה (ע' לבב
כ"כ. עדיין מזוכך הי' שלא הגם סיני הר על ה' וירד

ורב  שנא' בעולם שלום מרבים ת"ח מארז"ל ג"כ וזהו
בנאים  נק' שהת"ח בונייך, אלא בניך א"ת בניך שלום
של  בבנינו שעוסקים ת"ח אלו בנאים מאי כמארז"ל
כי  בד"ה ע' ע"א), דקי"ד (בשבת ימיהם כל עולם
ע"י  הוא זו שבחי' נדפס שלא ושבתה כו' תבואו
פ' בלק"ת עי' כו', לבד התפילה ע"י ולא דוקא התורה
הנ"ל  מטעם והיינו ה', לימודי בניך וכל בד"ה ראה
המשל  בו שנאמר מלמעלמ"ט הוי' דבר הוא שהתורה
מים  של שר שמיכאל במרומיו שלום עושה עמו ופחד
עוצם  שמחמת זא"ז, מכבין ואין אש של שר וגבריאל
כו'. מתבטלים מהם גבוה היותר בחי' שמתגלה הגילוי
אמרתך  לשוני תען שיהי' זה באופן התורה עסק אך
של  הכח הי' וזה כו', ממש לאוא"ס הביטול ע"י זהו
זוטרי  וכן מימיך, לי חלוק נהרא גינאי שאמר רפב"י
בבחי' התורה עסק ע"י הוא זו שבחי' מתים, מחי' דבכו
קא  בד"ה תזריע פ' בלק"ת מזה וע' כנ "ל, ביטול

דרקיע. במתיבתא מיפלגי

ux`a mely izzpe

.a"l ,izwega t"y ,c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øåàå çë àåä íà-éë íöòá úåâéøãî é÷åìéç åá ïéà íâå
,èåùôיש לכלים, ביחס שהוא הראשון ההבדל מלבד -

פנימי כח בכל הכוחות. לשאר הרצון  כח בין  נוסף הבדל
חכמה (שהרי המשכתו בעצם שונות ודרגות חילוקים יש
כח ואילו  וכו'), הבינה  וכן בהמשכתה, ומוגבלת מוגדרת
עצמית הארה של באופן  היא  מהנפש  המשכתו הרצון,

פשוט. אחד וכח 
åúëùîäá ïë ìò הרצון àåäשל êùîðù íå÷î ìëá

äæá êùîð çëä úåîöòùשאינה עצמית הארה (היינו
לעיל) שנתבאר כפי  ãçàúîåמתצמצמת, áøòúî åðéàå

.'åë äåùá úåçëä ìëá ìòåôå íäîò
ïéîìò ìë ááåñä óåñ-ïéà øåàá ïáåé äæî àîâåãäå-

עלמין  כל הסובב אור כך מקיף , כח הוא שהרצון שכפי
כפי בפנימיותם  מתגלה ולא העולמות את  מקיף הוא

הפנימי , באור àáשזה åðéàù ïåéìòä ïåöø úðéçá åäæù
,úå÷ìçúä úðéçááביטוי לידי  בא עלמין כל הסובב אור 

התחלקות. בו שאין המצוות, בקיום האלקי  ברצון
ì"æ åðéúåáø øîàîëå60 במצותיה ושוקל יושב תהי אל

תורה חמורהשל ואיזו  קלה  מצוה היא úåì÷ãאיזו 
úåì÷áùשבקלות קלות מצוות שנחשבות  המצוות -

úåì÷ ùéù íâ éøä ,ïéåù ìëä úåøåîçáù úåøåîçå
éîéðô øåàä ãöî úåøåîçåאמת שתורת  גופא זה  שהרי

הבדלים שיש  משמע  ו"חמורות" "קלות" להם קוראת
הבא בלבד הפנימי  האור מצד זהו הנה בניהם,

אבל ïåéìòäבהתחלקות, ïåöøä ãöî íå÷î-ìëîשל
ֿ ברוךֿהוא åë',הקדוש ïéåù ìëä íäáùתהי "אל ולכן 

ושוקל". יושב
מצוה בכל הפנימיכלומר, הטעם א. עניינים. ב' יש 

חכמתו  ומצד ֿ הוא, ֿ ברוך הקדוש  של חכמתו מצד שבה
חמורות. ומצוות קלות מצוות יש  בהתחלקות הבאה ית'
בא שאינו הרצון  שמצד הקב"ה, של העצמי  הרצון  ב.

שוות. המצוות כל - בהתחלקות
úååöîä úééùòã áåéçäá íâ ïëåהאדם ïéåù,של ìëä-

שניהם מחוייבים שבגאונים והגאון שבפשוטים הפשוט 
שווה. באופן המצוות בקיום

äøåúá åîë äæ ïéàåפנימי אור é÷åìéçשעניינה äæá ùéù
úåéîéðô åîëå úåâéøãîהתורהïëå äøåúáù úåéðåöéçå

עצמו  בפני  חלק åë'.בכל äáù íéðéðòä éèøôá
ìäà éáùåéã ïéåù ìëä ïéà äøåúä ãåîéìã áåéçäá íâ

תורה, לימוד שעניינם וכדומה  ישיבה בחורי  áåéçäכמו 
øîàð íäéìòù íåéä ìë äøåúá ÷åñòì íäìù61 והגית

עסקים ובעלי כו', ולילה יומם בענייניבה המתעסקים
ב חובה  ידי  יוצאים תורה, פי על úçàהעולם , íòô

'åë úéáøò úçà íòôå úéøçù62.מפני הוא זה וכל
יש שבו פנימי, אור של ענין הוא בכלל התורה שלימוד

לשני . אחד בין  חילוקים
úåöîã ïåöøä ïë-ïéàù-äîשהואïåöøä íöòשל

ֿ ברוךֿהוא íâåהקדוש úåâéøãî úå÷ìçúä åá ïéà
áåéçäáהאדם éôìשל åðééäå ,'åë úå÷ìçúä ïéà äæá

úåîöòä éåìéâ úðéçá àåä ïåöøäùפרטי כח ïëìולא
úå÷ìçúä íöòá åá ïéà,שוים הדברים כל הרצון שמצד

.'åë úå÷ìçúä úðéçáá àá åðéàå
awr zyxt zay
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ב.)60 עקב, תנחומא
ח.)61 א, יהושע

שלישי.)62 פרק הזקן לאדמו"ר תורה תלמוד הלכות ראה
ד'. פרק הראשון במאמר זה בהמשך בזה המתבאר וראה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

היראה  מעלת חשובה העולם ובבריאת מאהבה, העושה גדול ה', בעבודת מדוע שאלה:
דוקא.

"¯Ó‡ את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּברא לא יהּודה, רב »«ְֶַַָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּלפניו, ׁשּייראּו ּכדי אּלא (קהלת עֹולמֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

יד) להבין ג, וצרי מּלפניו". ׁשּייראּו עׂשה ְְְְְֱִִִִִֶָָָָָָָֹוהאלקים 

ּבריאת  ענין ׁשּכל מעלתּה, ּומהּו ּבכלל הּיראה ענין ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמהּו
קדימת  יׁש העבֹודה ּבענין ּדהלא ּבׁשבילּה, הּוא ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹהעֹולם
ּוכמאמר  ּדיראה, העבֹודה על ּדאהבה ּבהעבֹודה ְְְְְֲֲֲֲֲִַַַַַַָָָָָָָהּמעלה
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ז"ל א)רּבֹותינּו עּמּוד לא ּדף העֹוׂשה (סֹוטה "ּגדֹול : ֵֶַַַַָָָ
העֹולם  ּובבריאת מהּיראה", מהעֹוׂשה יֹותר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאהבה
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּברא ּדלא ּדוקא, הּיראה מעלת ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָֹחׁשיב

מּלפניו. ׁשּייראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו ְְְִִֵֶֶֶָָָָאת
ÔÈ·‰Ïe לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש 1זה ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עין  יצר אם יׁשמע, הלא אזן "הנטע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹֹּבענין
ב' ּדוקא ּתֹופס עליוֿהּׁשלֹום הּמל ׁשּדוד יּביט", ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהלא
ואזן, ּדעין האברים ּוב' ּוׁשמיעה ּדראּיה אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּכחֹות
ׁשהם  הּכחֹות, ׁשאר על יתרֹון יׁש אּלּו ּבכחֹות ּכי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹלהיֹות

ּכּנ והּפֹועלים המחּברים ּכללי ּכחֹות הּקׁש ּכדי ּובהם "ל, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אדם  ּבני מעׂשי ּדכל ׁשּלמעלה, ההנהגה ענין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חל, ּבדּבּורי אֹו ּותפּלה ּתֹורה ּבדברי מדּבר אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹודּבּוריו

מּבעי  אף א לא אּלא ועֹון, חטא ׁשהם אסּורים ּדּבּורים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ונחקק  עֹולה לּכל ּכאׁשר הּכל ּבטלים, ּדברים ּדּבּורי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם
הּגׁשמּיים  עניניו ּכל עם ּדהאדם והגם ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָלמעלה.
הרי  מּכלֿמקֹום למעלה, לגּבי ּבער אינם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהרּוחנּיים

מּכחֹות  האדם יבין עצמֹו וזה למעלה. ונחקק עֹולה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכל
מגּבל, נברא ׁשהּוא האדם ּומה ּוׁשמיעה. ּבראּיה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻנפׁשֹו
הרי  ּומּכלֿמקֹום מגּבלים, ּכן ּגם הרּוחנּיים ּכחֹותיו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדגם
ׁשל  רּוחנּיים הּכחֹות עם הּדֹומם מתחּבר הראּיה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
ּבמחֹו ׁשּמצטּיר זה הּנה ׁשּבאדם רק ּכּנ"ל, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהמדּבר
התחּדׁשּות  ּפֹועל מחׁשבּתֹו אין הרי ׁשרֹואה הּדבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָּתמּונת
היא  מהּמחׁשבה הרי ּולמעלה הּנראה, ּבהּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחּיּות
הּוא  עצמֹו ּדזה ההּׂשגה ּבענין וכּנ"ל החּיּות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָהתחּדׁשּות
אּלא  למעלה, עין ּבחינת וזהּו וקּיּומן, הּנבראים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָחּיּות
אחת  ּבעין הראּיה והּוא מדרגֹות ב' יׁש ּגּופא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּדבזה
ו"עיני  יראיו", אל ה' "עין ּדזהּו עינים, ּבב' ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָוהראּיה
ב' יׁש ּגּופא אחת ּדעין ּובהראּיה צּדיקים", אל ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהוי'
יראיו" אל ה' ו"עין אחת ּבעינֹו עליהם ּדמּביט ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמדרגֹות,
הּנּסיֹון  אחר עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ּבאברהם ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר
אלקים  ירא ּכי ידעּתי "עּתה לֹו נאמר ּדאז ְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּדעקדה,

ַָאּתה".
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שלפניו.1) המאמרים לשני המשך הוא זה מאמר הקודם. במאמר

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.ÊÈ להיות צריכה חסידותית חסידית התוועדות
השתנה. שלא אמיתי ועובד משכיל בחסיד מלאה
אחד  כל ורבותינו, אותו, יצר הזקן שרבנו חסיד אותו
עבודה. בדרכי ובהוראות בתורה אותו פירנסו בדורו,
רק  זה השתנו. לא וחסידים השתנתה לא חסידות
ביאורים  החסידות לתורת נוספו לדור שמדור מה
תורת  עיקרי את והסבירו שביארו והסברים
חלשים  והבנה שכל לבעלי גם אופשר ובכך החסידות,

חסידות. של ההשכלה את לקלוט
הזמן  במשך אך השתנו, לא וחסידים חסידות
הנה  בפרט, האחרונות השנים ובשלשים בכלל,
מוהלו  וחסידים חסידות הם, שונות, מסיבות לסיבות
הם  אך וחסידים, חסידות של התמצית יש במים.
הכל, ככלות אחרי אך, מימיים. מדי יותר נעשים
חסיד  אצלנו נמצא השתנו. לא וחסידים חסידות

במים. נמהל הוא אך העתיק, התמצית
שנמהלו  אוכל או שמשקה בגשמיות, אנו יודעים

המים  את מהם להוציא כדי הנה במים, מדי יותר
שפיכת  ידי על זאת לעשות יכולים לא המיותרים,
מהמאכל. או מהמשקה הרבה יאבד אז שכן המים.
שני  יש המיותרים המים את להוציא כדי אלא,
האוכל  או המשקה את להרתיח א) הפכיים: אופנים
האוכל  או המשקה את להקפיא ב) חזקה. באש

מאד. קר במקום
וחסידות  חסידות של המיותרים המים את
ובריקוד  עמוק געגועים בניגון להרתיח צריכים
הענינים  באחד קרה השגה של בהסבר או דביקותי,

שבחסידות. העמוקים
התוועדות  של המוסד יסוד להיות צריך וזה

חסידותית. חסידית
להיות  צריכה החסידותית החסידית ההתוועדות
חסידות  של המימיות את שירתיח האש כבשן

המים. להקפאת הקירור בית או וחסידים,

y"z'd ,gqt n"deg zay
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

ב"ה,

בן  מרדכי מר לתלמידי ורשות כח נותן הח"מ הנני

חמץ  מיני כל את למכור זכות לי שיעשה מענטליק פנחס

נמצא  שהחמץ במעוני המקומות כל את ולהשכיר שלי

7-9 מספר מוראנאווסקא ברחוב במעוני היינו בתוכם,

האכל  בית חדר שבין בהעלי' בפרוזדור 7 מספר דירה

הרבנית  מורתי אמי כבוד ובמעון התבשיל בית וחדר

5 מספר דירה 2 מספר שעראקאווסקא ברחוב שליט"א

להפרוזדור. ושפתחו התבשיל בית שאצל קטן בחדר

ועל  בעיניו שיוכשר במקחים ולהשכיר למכור בידו ורשות

ופרטי  התנאים פרטי ככל בעיניו שיוכשר זמן איזה

ק"ק  דיירי נתנו אשר הכללי כח בשטר המבוארים המינים

בהרה"ג  דוד שלמה מוה"ר להרה"ג זו בשנה ווארשא

על  באתי וע"ז חמצם. למכור הכהן ציון בן מוהר"ר

מאות  ושש אלפים חמשת שנת ניסן לחדש י"ג יום החתום

יוסף  נאום ווארשא. ק"ק פה לברה"ע וארבע ותשעים

כקש"ת  ופרישא חסידא הרה"ק אאמו"ר כ"ק בן יצחק

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה דובער שלום מוהר"ר

שניאורסאהן.
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ב"ה,

בן  מרדכי מר לתלמידי ורשות כח נותן הח"מ הנני

חמץ  מיני כל את למכור זכות לי שיעשה מענטליק פנחס

נמצא  שהחמץ במעוני המקומות כל את ולהשכיר שלי

7-9 מספר מוראנאווסקא ברחוב במעוני היינו בתוכם,

האכל  בית חדר שבין בהעלי' בפרוזדור 7 מספר דירה

הרבנית  מורתי אמי כבוד ובמעון התבשיל בית וחדר

5 מספר דירה 2 מספר שעראקאווסקא ברחוב שליט"א

להפרוזדור. ושפתחו התבשיל בית שאצל קטן בחדר

ועל  בעיניו שיוכשר במקחים ולהשכיר למכור בידו ורשות

ופרטי  התנאים פרטי ככל בעיניו שיוכשר זמן איזה

ק"ק  דיירי נתנו אשר הכללי כח בשטר המבוארים המינים

בהרה"ג  דוד שלמה מוה"ר להרה"ג זו בשנה ווארשא

על  באתי וע"ז חמצם. למכור הכהן ציון בן מוהר"ר

מאות  ושש אלפים חמשת שנת ניסן לחדש י"ג יום החתום

יוסף  נאום ווארשא. ק"ק פה לברה"ע וארבע ותשעים

כקש"ת  ופרישא חסידא הרה"ק אאמו"ר כ"ק בן יצחק

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה דובער שלום מוהר"ר

שניאורסאהן.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבם מיום ההילולא של רבנו הזקן, בו כותבים אודות ההוספה בלימודים, שעות 

ההאי- תלמידי  בשביל  בש"ק  שלישית  סעודה  לסדר  משתדלים  אשר  מכתבם  ובסיום  וכו',  הלימוד 

סקול.

וגודל ענין זה בודאי למותר להאריך בו, כי הרי רואים במוחש הצלחת קירוב תלמידים ע"י 

ענינים כאלו, ואשר נחקקים הדברים עי"ז בנקל יותר ובעומק יותר מאשר בדרכים אחרים, וביחוד 

אשר קדושת יום השבת מסייעת בזה, שהרי פועלת קדושה זו אפילו על עם הארץ גמור )עיין דמאי ריש 

פרק ד'( ומכש"כ בתלמידים, ובפרט בעלות המנחה דש"ק רעווא דכל רעווין.

ויה"ר שיצליחו בכל הסעיפים אודותם כותבים, וכבר הובטחו ע"ז במאמר רז"ל הידוע - יגעת 

ומצאת,

יום  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוא  ומנהלה  הישיבה  מייסד  וזכות 

ההילולא שלו ממשמש ובא, יעמוד להם למעט ההעלמות וההסתרים ולהרבות ההצלחה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו טבת, ותקותי שאף שאין מזכיר אודות זה הסבירו להתלמידים ענין 

יום ההילולא דכ"ד טבת, והרי זהו ג"כ הכנה להסבירם יום ההילולא יו"ד שבט הבע"ל.



רכ

ובמ"ש שישנה טענה שהשפיע על איזה מהתלמידים שנעשו חסידים קודם זמנם כו' ושואל 

לבאר לו הענין.

והנה בכגון דא כיון שכבר השפיע אליהם אין כ"כ נפק"מ איך ה' צריך להיות הסדר מקודם, 

וכיו"ב, ובזה ג"כ  וצריך לנצל ההתעוררות שלהם עכ"פ בענינם שלהם שייכים שיהי' בתוספת חיות 

מילוי רצונם שרוצים להאריך קצת בתפלת יום השבת, אלא שצריך להורותם וגם להשגיח שימלאו 

ההוראה שתהי' המחשבה בענינים המתאימים ולא מחשבה שוטטת לכאן ולכאן, ואף שאין אדם יודע 

מחשבתו של חבריו, אפשרית ההשגחה גם בזה ע"י השאלה מקודם )בערב שבת או בשבת לפני התפלה( 

במה יחשוב וכו' או ההוראה מקודם )שיתאים לפרשת השבוע או לפירוש המלות( שמהנכון שיחשוב 

בענין פלוני...

בברכת הצלחה.

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כנוהג בחדשים האחרונים נתקבל מכתב כת"ר עם המוסגר בו היום בקר לפני נסעי על הציון 

הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והזכרתי שם אותו ואת ב"ב שיחיו מתאים לתוכן 

המכתב...

מזלו  שיגבר  יה"ר  ע"ב(  ק"ו  ב"מ  מתוס'  )ולהעיר  הבע"ל  שבט  ה'  הולדתו  מיום  ולהודעתו 

)וידוע הפירוש בתורת הדא"ח, אין - מזל לישראל( ותהי' שנה הבאה שנת הצלחה ובעיקר הענין דמרא 

דאתרא שרושם המרות יהי' ניכר באתרא ע"י החזקת היהדות והפצתה שם בכלל ובהפצת המעינות 

ביחוד כי מצות היום, היום אתינא )סנהדרין צ"ח סוף ע"א( הפצת מעינות הבעש"ט וממלא מקומו, 

וכידוע מאגה"ק אודות עליית הנשמה של הבעש"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  ו' שבט, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ חו"ב צנמ"ס

הרש"י שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך, שדאגתי עליו, וכנראה ממכתבו סיבות צדדיות היו בדבר, נתקבל מכתבו 

מר"ח שבט. ועל ראשון ראשון וכו'.

א( בהנוגע להר"ר - לא מוחלט כלל שהענין נדחה לכו"כ חדשים, כיון שמנהלים שקו"ט מאחורי 

הפרגוד, הצעות מסחריות שמור לי ואשמור כו' בין הגורמים-חשובים אשר בפרשה זו, ומי יודע מה 

יולד יום, איזה פרשיות עוד יתחדשו חדשים לבקרים שישפיעו על מהלך המו"מ וכו'. וכן, וגם זה חשוב, 

וכמ"ש לכמה מאנ"ש להודיע עמדתי ברורה בהענין, כי לתמהוני עד עתה יש מטילים ספק בה, ואפשר 

מפני נטיותיהם הם בענין, בכל אופן מוצאים מקום לתלות דעתם בי, שלפעמים היא הפכית לגמרי, 

שזה  ב(  הבחירות,  בדיחוי  ההיזק  ז.א.  הנקודות,  בג'  לפועל  בהנוגע  מכתבי  קטע  כת"ר  ע"י  ופרסום 

אגרות קודש



רכי

מכריח שמוכרח להיות מי שיבחר בפועל, ובהנוגע לאשכנזים אין מועמד אלא אחד, ג( בהנוגע לספרדים 

הרי בזיון התורה והרבנות להסיר רב ממשרתו וכו' - הרי הי' מבטל הנסיון לתלות בוקי וסרוקי בי 

וכולי האי ואולי ישפיע גם על מהלך הענינים.

ב( לכתבו אודות הרבנות בירושלים עיה"ק ת"ו. הנה אינני מכיר המועמדים אודותם כותב, 

ובכ"א תמים דיעה את כת"ר - הנני בהנוגע למועמדתו הוא, שאין זה ענין בשבילו כלל וכלל.

בזה,  דעתי  הבעתי  פרופ'...וכאילו  של  מדעי  פירוש  ע"ד  הנה   - התנ"ך  על  לפירוש  בהנוגע  ג( 

פליאה גדולה שמועה זו, וכמדומה שזוהי הפעם הראשונה ששומע הנני ע"ד מציאות פירוש זה, אף 

דמילתא דלא רמיא עלי' דאינש כו'. אבל בכל אופן גם ע"פ הנקודות במכתבו - אין הנ"ל מתאים כלל 

לערוך פירוש מסורתי על התנ"ך. מה שאמרתי אודות נוסחאות וגירסות, הרי על אתר פירשתי למה 

כוונתי, והוא - בדוגמת ההוצאה ע"י פרופ' קיטל - שבשולי הגליון אסף הגירסאות שבס"ת דפוסים 

וכת"י שונים. ומובן שלא הי' כל דבור בזה בהנוגע לביקורת המקרא וכיו"ב ח"ו.

מה  יסוד  על  הוא  ומצו"צ,  מצו"ד  פי'  בדברי  או  במכתבי  שמוזכר  מה  אודות  ולהערתו  ד( 

שבתורת הדא"ח מובא פירוש זה בחדרים המסורתיים בם למדו דורי דורות תינוקות של בית רבן, 

שחיו חייהם לאחרי כן מתאים להתורה והמסורה.

ה( לכתבו למה לא לחדש פירושים, ובפרט שמצינו בכגון דא בשמו דרש"י כמו שהובא מנכדו 

הרשב"ם - החילוק פשוט ע"פ דברי רבנו הזקן )הובא ע"י כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בהמשך תערב, 

בחלק שלא הועתק( שכל המחברים עד הט"ז והש"ך והם בכלל עשו החיבורים שלהם ברוח הקדש 

)הועתק גם בהיום יום ו' שבט(. דא"ג לאחרי זמן מצאתי זה גם בספר שארית ישראל דרוש לסוכות 

למהרי"ד מווילעדניק בשם "הריב"ש" - שכנראה הכוונה להבעש"ט.

ו( ועוד להעיר - שהפליאה אדרבה על אלה שאין רוצים להסתפק בהפירושים שקדמונו - עכ"פ 

ואפילו בהביא בחשבון  כל צרכם.  וביארוהו  ע"ד הפשט, שלמדו בהם את התנ"ך  לפירושים  בהנוגע 

ובהתבונן  פירוש מחדש.  ואין כל צורך בעריכת  וכו' הרי לזה מספיק הערה בשולי הגליון,  התגליות 

אלא  המקורות,  אל  לחזור  רוצים  הצעיר  דור  בני  שדוקא  הדבר  פלא  הנה  וכו'-  וכו'  בדורנו  להמצב 

שאותם שנלחמו במשכילים בצעירותם- נדמה להם שגם דור החדש רוצה להלחם, ובמילא אוחזים 

בתכסיסים וכלי זיין שאין בהם כל צורך כלל. ואם בכלי זיין גשמיים מתוך שאינו צריך אינו נאה )שבת 

ס"ג א'( - הרי בהנוגע לרוחניים הוא גם מזיק. וכנראה במוחש מכל הספרות, שבסגנון החדש קורין לזה 

אפולגטית, האט מען דערפון צרות עד היום ]לרבות הדרוש אור החיים של בעל תפארת ישראל, ספרי 

הרב הירש ועוד, ועד בדור דורות לפנים - פרושי פילון )ידידי'( האלכסנדרי שרצו להתאים אף כי בכוונה 

טובה, ליפיפותו וכו' - אך שאינה שייכת ואינה אמיתית בכגון דא[ וד"ל.

המובא בשם הזוהר, מאן דנפח מתוכי' נפח )בתניא ריש פרק ב', אגה"ק ט"ו. ובכ"מ( - כמדומה 

לי שלא נמצא בזהר ובתקו"ז שלפנינו. אבל נמצא בספרי הקדמונים.

בודאי מתכוננים ליום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר עשירי בשבט הבע"ל, בכיוון האמור 
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:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆

·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ



iyingרכד - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש



רכה iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

iriay ,iyy - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
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:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹
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B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים
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äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
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éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt-ìk ýåýéì©«Ÿ̈À¨¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.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
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ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי
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eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

]כ"ט טבת, תשי"ז[

בנועם קבלתי הידיעה אודות התחזקות השיעור הנלמד על ידו ברבים, ואשר הוסיפו בקדש 

ללמוד, נוסף על הלימוד דעד עתה, גם הלכות הצריכות בחיי היום יומי בשו"ע.

את  הזכרתי  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  היום  ובהיותי 

המשתתפים בשיעור וכמובן לומד השיעור בתוכם - להמצטרך להם.

ויהי רצון אשר יוסיפו בלימוד הנ"ל ובאופן מתאים להוראת רבותינו ז"ל גדול תלמוד שמביא 

לידי מעשה, ובודאי אשר נותן התורה והמצוה יוסיף בברכתו להמשתתפים בשיעור האמור בהמצטרך 

להם. ובודאי שישתדלו להגדיל גם מספר המשתתפים בשיעור. והשי"ת יצליחם.

זמן תחילת קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, ו' שבט



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם רל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4106:4008:3608:3709:1209:1310:0610:0716:5617:0117:2417:2916:4017:40באר שבע )ח(

06:4306:4308:3708:3809:1309:1410:0610:0716:5517:0017:2017:2516:2917:36חיפה )ח(

06:4006:3908:3508:3609:1109:1210:0410:0616:5817:0317:2117:2616:2217:37ירושלים )ח(

06:4206:4208:3708:3809:1309:1410:0610:0816:5517:0017:2217:2716:3917:38תל אביב )ח(

07:4307:4009:0309:0309:5109:5010:3610:3616:2116:2916:5917:0616:0917:20אוסטריה, וינה )ח(

06:0906:1509:0009:0509:4609:5011:0111:0520:4720:4521:1821:1620:2721:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4007:3709:0409:0409:5009:5010:3610:3716:3016:3717:0617:1316:1817:27אוקראינה, אודסה )ח(

07:1707:1408:3708:3709:2509:2410:1010:1015:5516:0316:3316:4115:4416:55אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3007:2608:4808:4809:3609:3610:2110:2216:0516:1316:4316:5115:5317:05אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0307:5909:1509:1510:0610:0510:4910:5016:2316:3117:0317:1116:1217:26אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5607:5209:0809:0809:5909:5810:4210:4216:1516:2316:5517:0316:0417:18אוקראינה, קייב )ח(

08:0207:5909:2909:2910:1410:1411:0111:0217:0217:0917:3517:4216:5017:55איטליה, מילאנו )ח(

06:1706:2008:4708:4909:1709:2010:2010:2218:2518:2818:4918:5118:0919:01אקוואדור, קיטו )ח(

05:5205:5708:4108:4609:2409:2810:3810:4120:1120:1020:4120:3919:5220:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2506:3109:1609:2110:0710:1111:2311:2721:2021:1821:5521:5221:0022:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2409:0809:0809:4809:4810:3810:3917:0217:0817:3317:3916:4917:51ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1907:1708:5808:5809:3909:3910:2910:2916:4716:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:1808:5808:5909:4009:4010:2910:3016:4816:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0107:5809:3609:3610:1810:1811:0711:0717:1917:2617:5217:5917:0618:11ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1809:1609:1709:5109:5210:4510:4717:4117:4618:0718:1217:2718:23ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5708:4908:5009:2709:2710:1910:2017:0117:0717:3017:3616:4817:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0909:1309:1409:4709:4810:4210:4317:4817:5218:1418:1817:3418:29ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1707:1508:5408:5509:3609:3610:2510:2616:4116:4817:1417:2016:2917:33ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4109:2209:2310:0310:0310:5310:5317:1217:1917:4417:5016:5918:03ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1508:5408:5409:3609:3610:2510:2516:3916:4517:1217:1816:2617:30ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0906:1208:4908:5209:2209:2510:2910:3219:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4408:4009:5309:5310:4510:4411:2811:2816:5617:0517:3717:4516:4518:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4208:3809:5309:5310:4410:4311:2811:2816:5817:0617:3817:4616:4718:01בלגיה, בריסל )ח(

05:2905:3408:1408:1708:5008:5309:5910:0219:0319:0319:2519:2518:4619:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1905:2308:0308:0708:3808:4209:4809:5018:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0307:5909:1109:1110:0410:0310:4610:4616:1416:2316:5417:0216:0717:18בריטניה, לונדון )ח(

08:2108:1709:2209:2110:1710:1610:5810:5816:1116:2116:5617:0416:0417:20בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1408:1009:1809:1810:1210:1110:5410:5416:1516:2516:5717:0516:0517:21גרמניה, ברלין )ח(

08:2208:1809:3509:3510:2510:2511:0911:1016:4416:5217:2417:3116:3317:46גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2405:2908:1008:1408:4708:5109:5810:0119:1219:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1407:1509:2609:2709:5809:5910:5510:5718:1818:2118:4318:4618:0318:56הודו, מומבאי )ח(

07:0907:1009:2109:2309:5309:5510:5110:5318:1518:1818:4018:4318:0018:53הודו, פונה )ח(

07:3007:2708:5108:5109:3809:3810:2410:2416:1216:2016:5016:5716:0117:11הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2309:0309:0309:4409:4510:3310:3416:5116:5717:2317:2916:3817:42טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4009:2509:2610:0510:0510:5510:5617:2417:3017:5518:0017:1118:12יוון, אתונה )ח(

07:4907:4609:1209:1209:5909:5810:4410:4516:3516:4317:1217:1916:2317:33מולדובה, קישינב )ח(



רלי לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4106:4008:3608:3709:1209:1310:0610:0716:5617:0117:2417:2916:4017:40באר שבע )ח(

06:4306:4308:3708:3809:1309:1410:0610:0716:5517:0017:2017:2516:2917:36חיפה )ח(

06:4006:3908:3508:3609:1109:1210:0410:0616:5817:0317:2117:2616:2217:37ירושלים )ח(

06:4206:4208:3708:3809:1309:1410:0610:0816:5517:0017:2217:2716:3917:38תל אביב )ח(

07:4307:4009:0309:0309:5109:5010:3610:3616:2116:2916:5917:0616:0917:20אוסטריה, וינה )ח(

06:0906:1509:0009:0509:4609:5011:0111:0520:4720:4521:1821:1620:2721:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:4007:3709:0409:0409:5009:5010:3610:3716:3016:3717:0617:1316:1817:27אוקראינה, אודסה )ח(

07:1707:1408:3708:3709:2509:2410:1010:1015:5516:0316:3316:4115:4416:55אוקראינה, דונייצק )ח(

07:3007:2608:4808:4809:3609:3610:2110:2216:0516:1316:4316:5115:5317:05אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

08:0307:5909:1509:1510:0610:0510:4910:5016:2316:3117:0317:1116:1217:26אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5607:5209:0809:0809:5909:5810:4210:4216:1516:2316:5517:0316:0417:18אוקראינה, קייב )ח(

08:0207:5909:2909:2910:1410:1411:0111:0217:0217:0917:3517:4216:5017:55איטליה, מילאנו )ח(

06:1706:2008:4708:4909:1709:2010:2010:2218:2518:2818:4918:5118:0919:01אקוואדור, קיטו )ח(

05:5205:5708:4108:4609:2409:2810:3810:4120:1120:1020:4120:3919:5220:52ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2506:3109:1609:2110:0710:1111:2311:2721:2021:1821:5521:5221:0022:07ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2607:2409:0809:0809:4809:4810:3810:3917:0217:0817:3317:3916:4917:51ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1907:1708:5808:5809:3909:3910:2910:2916:4716:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:2007:1808:5808:5909:4009:4010:2910:3016:4816:5417:2017:2616:3517:38ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

08:0107:5809:3609:3610:1810:1811:0711:0717:1917:2617:5217:5917:0618:11ארה״ב, דטרויט )ח(

07:1807:1809:1609:1709:5109:5210:4510:4717:4117:4618:0718:1217:2718:23ארה״ב, האוסטון )ח(

06:5806:5708:4908:5009:2709:2710:1910:2017:0117:0717:3017:3616:4817:47ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

07:0907:0909:1309:1409:4709:4810:4210:4317:4817:5218:1418:1817:3418:29ארה״ב, מיאמי )ח(

07:1707:1508:5408:5509:3609:3610:2510:2616:4116:4817:1417:2016:2917:33ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:4307:4109:2209:2310:0310:0310:5310:5317:1217:1917:4417:5016:5918:03ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:1807:1508:5408:5409:3609:3610:2510:2516:3916:4517:1217:1816:2617:30ארה״ב, שיקגו )ח(

06:0906:1208:4908:5209:2209:2510:2910:3219:1119:1219:3619:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

08:4408:4009:5309:5310:4510:4411:2811:2816:5617:0517:3717:4516:4518:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:4208:3809:5309:5310:4410:4311:2811:2816:5817:0617:3817:4616:4718:01בלגיה, בריסל )ח(

05:2905:3408:1408:1708:5008:5309:5910:0219:0319:0319:2519:2518:4619:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:1905:2308:0308:0708:3808:4209:4809:5018:4518:4519:1219:1218:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

08:0307:5909:1109:1110:0410:0310:4610:4616:1416:2316:5417:0216:0717:18בריטניה, לונדון )ח(

08:2108:1709:2209:2110:1710:1610:5810:5816:1116:2116:5617:0416:0417:20בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:1408:1009:1809:1810:1210:1110:5410:5416:1516:2516:5717:0516:0517:21גרמניה, ברלין )ח(

08:2208:1809:3509:3510:2510:2511:0911:1016:4416:5217:2417:3116:3317:46גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:2405:2908:1008:1408:4708:5109:5810:0119:1219:1219:3219:3218:5419:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:1407:1509:2609:2709:5809:5910:5510:5718:1818:2118:4318:4618:0318:56הודו, מומבאי )ח(

07:0907:1009:2109:2309:5309:5510:5110:5318:1518:1818:4018:4318:0018:53הודו, פונה )ח(

07:3007:2708:5108:5109:3809:3810:2410:2416:1216:2016:5016:5716:0117:11הונגריה, בודפשט )ח(

07:2507:2309:0309:0309:4409:4510:3310:3416:5116:5717:2317:2916:3817:42טורקיה, איסטנבול )ח(

07:4107:4009:2509:2610:0510:0510:5510:5617:2417:3017:5518:0017:1118:12יוון, אתונה )ח(

07:4907:4609:1209:1209:5909:5810:4410:4516:3516:4317:1217:1916:2317:33מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:1207:1309:2309:2509:5609:5710:5310:5518:1418:1818:4018:4318:0018:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5305:0007:4207:4908:4308:4710:0210:0620:2020:1720:5920:5519:5921:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:5606:5608:5708:5809:3109:3210:2610:2717:2617:3117:5317:5817:1218:08נפאל, קטמנדו )ח(

07:1007:1209:3809:4110:0910:1111:1111:1419:1319:1619:3719:3918:5719:49סינגפור, סינגפור )ח(

07:4207:3808:4708:4709:4109:4010:2310:2315:4515:5416:2716:3515:3416:51פולין, ורשא )ח(

05:5205:5508:3008:3309:0209:0510:0810:1018:3918:4019:0419:0518:2219:14פרו, לימה )ח(

08:2008:1809:4709:4710:3210:3211:1911:1917:1617:2317:5217:5917:0418:12צרפת, ליאון )ח(

08:4208:3909:5909:5910:4810:4811:3311:3317:1617:2417:5318:0017:0518:15צרפת, פריז )ח(

06:0806:1008:3308:3509:0409:0610:0510:0718:0018:0218:2418:2617:4418:35קולומביה, בוגוטה )ח(

07:5007:4809:2209:2210:0610:0610:5310:5417:0317:1017:3417:4116:5117:54קנדה, טורונטו )ח(

07:3307:3009:0009:0009:4509:4510:3210:3316:3216:3917:0617:1316:2017:26קנדה, מונטריאול )ח(

06:5406:5308:4308:4409:2109:2210:1310:1416:5216:5817:2117:2716:3917:38קפריסין, לרנקה )ח(

09:1609:1110:1010:0911:0811:0611:4811:4816:5117:0117:3817:4716:4118:03רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5508:4909:4409:4410:4410:4211:2311:2316:2316:3417:0717:1716:1417:34רוסיה, מוסקבה )ח(

08:0608:0309:2809:2810:1510:1511:0111:0216:5116:5917:2817:3516:3917:49רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:1108:0809:3309:3310:2010:2011:0611:0617:0017:0817:3217:4016:4817:53שוויץ, ציריך )ח(

06:4406:4609:0109:0309:3309:3510:3210:3418:0718:1018:3118:3417:5118:44תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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