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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤
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(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
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'
מוה"ר אשר שי'

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך, סו"ס נתקבל מכתבו מי"ג אייר, אודות עניני הישיבה, ובטח בינתים נתקבל 
ג"כ המענה שלי על שם הנהלת הישיבה, ולפלא שעד עתה לא כתבו ממהלך הענינים מאז. ויה"ר שיהי' 
זה סימן לטובה, שכיון שאין כותבים הרי הכל שלום והצלחה. ובודאי למותר לזרז ולעורר שככל אשר 
ביד כת"ר שי' לעשות בזה - יעשה, לרבות שגם אם נצרכה נסיעה למעלבורן לעתים תכופות יותר, לא 

תהי' בזה מניעה.

לפלא שאינו מזכיר דבר אודות עסקנותו בסידנעי. ויה"ר, אשר גם זה יהי' סימן לטובה.

בנועם קראתי רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס, אף שאין ניכר, מתוך הרשימה, למתי - 
בל"נ - יסיימו, אם מצטרפים בזה עם חלוקת הש"ס דכאן שבמילא הוא בי"ט כסלו, או הגבילו למועד 
אחר, בכ"א - יה"ר שיהי' בהצלחה, וכפי המבואר במכתבי מאז אודות חלוקת הש"ס, שע"פ הסוגיא 
)שבת צ"ג ע"ב( לענין שנים שעשו דזה אינו יכול כו', הנה י"ל, שלכל אחד מהמשתתפים יש לו הזכות 

כאילו למד כל הש"ס. ומטובו למסור את איחוליי וברכתי לכאו"א מהמשתתפים.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכין סיון, אשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא, כיון שנתינת 
וקבלת התורה ה"ה בכל יום - כחדשים, וכלשון ברכת התורה - נותן התורה, לשון הווה.

בכבוד וברכת הצלחה בעניני הכל והפרט,

מ. שניאורסאהן
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d"kyz'd ,fenz
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÁwiÂ'וגֹו ז"ל 1קרח חכמינּו ּבמדרׁשי ואיתא ,2 «ƒ«ְְְְְֲִִֵֵַָָֹ

על  ּגם ׁשחלק רׁש"י) ּבפרּוׁש ְְִֵֶַַַַָָ(והּובא

ּתכלת  ׁשּכּול ּה ׁשּטּלית ּבאמרֹו ציצית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמצות

מין  ׁשל טּלית אפׁשר ׁשהרי מּציצית, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפטּורה

ׁשּכּולּה זֹו ּפֹוטרּה, ּתכלת ׁשל אחד חּוט ְְֵֵֶֶֶֶַָָָאחר,

(ּבתמיהה). עצמּה את ּתפטֹור לא - ְְְְִִִֵֶֶַָָֹּתכלת

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי קרח,3ּומבאר מחלֹוקת ענין ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

אהרן  ּכהּונת על ׁשחלק הּמחלֹוקת ׁשל ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹוהּׁשּיכּות

ּדהּנה, ציצית. מצות על ּגםּֿכן ׁשחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלּמה

ּכהנים  הלוּים יהיּו ּבחינת 4לעתיד תתעּלה אז ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

יהיּו והחסדים עקר, הּגבּורֹות ויהיּו ְְְְְְֲִִִִַַַָָהּגבּורֹות,

להם  עכׁשו 5טפלים ּגם לעׂשֹות קרח רצה ולכן , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הם  ּולוּים לוי, היה קרח ּכי עקר, ְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹמהּגבּורֹות

אהרן, ּכהּונת על חלק ולכן הּגבּורֹות, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹמּבחינת

ׁשּכהן  ּכּידּוע החסד, ּבחינת הּוא הּכהּונה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשענין

החסד  איׁש ׁשּטּלית 6הּוא ּׁשּטען מה ּגם וזהּו . ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכי  מּציצית, ּפטּורה להיֹות צריכה ּתכלת ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָׁשּכּולּה

לחּוטין, צרי ואין ּגבּורה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָּתכלת

חּוטי  ואף החסד, מּבחינת המׁשכֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהם

ּכי  הּגבּורה, ּבכלי החסד אֹור ּכענין הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּתכלת

ּב'לּקּוטי  [ּומסּים כּו' ההמׁשכה זהּו ְְְִֵֵֶַַַַָָהחּוט

ּברֹואה 7ּתֹורה' ׁשגה ׁשּבאמת זֹו8, הנהגה ּכי , ְֱִֶֶֶֶַָָָָָָ

להי  איֿאפׁשר עקר) אחר (ׁשהּגבּורֹות ּכיֿאם ֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
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פרשתנו.1) ב.2)ריש קרח סע"ב.3)תנחומא נד, שם.4)פרשתנו לקו"ת - טו) (מד, ביחזקאל מהאריז"ל בלק"ת כמ"ש

פ"נ. תניא שם.5)וראה לקו"ת - סע"א) רע"א (בדף עקב פ' הרמ"ז ובכ"מ.6)כמ"ש שם. תניא ב. קמה, ג.7)זח"ג שם,

ז.8) כח, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו: משה על ועדתו קורח מחלוקת אודות השבוע, פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â Á¯˜ ÁwiÂ1‡˙È‡Â Ï"Êמובא, eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa2‡·e‰Â) «ƒ«…«¿¿ƒ»¿ƒ¿¿≈¬»≈¿»
È"L¯ Le¯Ùa זה פסוק Lעל רבינוÏÁ˜קורח) משה ÏÚעל Ìb ¿≈«ƒ∆»«««

‰¯eËt ˙ÏÎz dÏekL ˙ÈlhL B¯Ó‡a ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«ƒ∆»¿≈∆¿»
,˙ÈˆÈvÓ טלית שגם ההלכה היפך ƒƒƒ

ציצית  בה להטיל חייבים תכלת שכולה

תכלת, של אחד ופתיל צמר חוטי של

הייתה  קורח של ≈¬∆È¯‰Lוטענתו
¯Á‡ ÔÈÓ ÏL ˙ÈlË ¯LÙ‡∆¿»«ƒ∆ƒ«≈

תכלת, ÏLשאינו „Á‡ ËeÁ∆»∆
d¯ËBt ˙ÏÎz,ציצית BÊמחיוב ¿≈∆¿»

¯BËÙz ‡Ï - ˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆…ƒ¿
.(‰‰ÈÓ˙a) dÓˆÚ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe3 ¿…»¿ƒ≈»
הזקן  BÏÁÓ˜˙לאדמו"ר ÔÈÚƒ¿««¬∆

,Á¯˜,שלה הפנימית המשמעות לפי …«
˙˜BÏÁn‰ ÏL ˙eÎiM‰Â¿««»∆««¬∆

˜ÏÁL קורחÔ¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ ∆»««¿««¬…
לו  מגיעה שהכהונה »¿nÏ‰וטען

˜ÏÁL קורח˙ÂˆÓ ÏÚ ÔkŒÌb ∆»««≈«ƒ¿«
„È˙ÚÏ ,‰p‰c .˙ÈˆÈˆ בביאת ƒƒ¿ƒ≈∆»ƒ

‰ÌiÂÏהמשיח  eÈ‰È ששורשם ƒ¿«¿ƒƒ
הגבורות  ששורשם ÌÈ‰k4בבחינת …¬ƒ

‡Êהחסד,בבחינת  Èk המשיח בימות ƒ»
˙B¯e·b‰ ˙ÈÁa ‰lÚ˙˙ שכעת ƒ¿«∆¿ƒ««¿

של  השתלשלות' ב'סדר מקומה

ממידת  למטה העליונות הספירות

Ú˜¯,החסד, ˙B¯e·b‰ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ»
Ì‰Ï ÌÈÏÙË eÈ‰È ÌÈ„ÒÁ‰Â5, ¿«¬»ƒƒ¿¿≈ƒ»∆

Ìb ˙BNÚÏ Á¯˜ ‰ˆ¯ ÔÎÏÂ¿»≈»»…««¬«
ÂLÎÚ המשיח עוד ימות לפני «¿»

¯˜Ú ˙B¯e·b‰Ó טפל,ומהחסד ≈«¿ƒ»
‰È‰ Á¯˜ Èk בנו קהת בן יצהר בן ƒ…«»»

ÈÁaÓ˙של  Ì‰ ÌiÂÏe ,ÈÂÏ≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
˜ÏÁ ÔÎÏÂ ,˙B¯e·b‰ קורחÏÚ «¿¿»≈»««

‰e‰k‰ ÔÈÚL ,Ô¯‰‡ ˙e‰k¿««¬…∆ƒ¿««¿»
Úe„ik ,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««∆∆«»«

וחסידות  ‡LÈבקבלה ‡e‰ Ô‰kL∆…≈ƒ
„ÒÁ‰6Ìb e‰ÊÂ על . הפנימי ÔÚhMהביאור ‰Ó קורח˙ÈlhL «∆∆¿∆««∆»«∆«ƒ

‡e‰ ˙ÏÎz Èk ,˙ÈˆÈvÓ ‰¯eËt ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿ƒ»ƒ¿¿»ƒƒƒƒ¿≈∆
‰¯e·b ˙ÈÁa תפיסתו שלפי וכיוון החסד, את המסמל מהלבן בשונה ¿ƒ«¿»

להן, טפל והחסד העיקר, הן ÔÈËeÁÏהגבורות CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הציצית של ¿≈»ƒ¿ƒ
השפעה, ÈËeÁהמסמלים Û‡Â ,„ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˙BÎLÓ‰ Ì‰L∆≈«¿»ƒ¿ƒ««∆∆¿«≈

˙ÏÎz‰ טען השייכים לגביהם אף יהיו, שכן לכאורה ראוי כן ואם לגבורות «¿≈∆
כי צורך בהם שאין התכלת ‰e‡קורח שבחוטי הגבורות ‡B¯עניין ÔÈÚk¿ƒ¿«

,‰¯e·b‰ ÈÏÎa „ÒÁ‰,כלומר «∆∆ƒ¿ƒ«¿»
אבל  הגבורות, בעניין מדובר אמנם

והשפעה  חסד מסמלים Èkƒהחוטים
'eÎ ‰ÎLÓ‰‰ e‰Ê ËeÁ‰ אלא «∆««¿»»

באה  שהיא כפי חסד של השפעה שזו

מבואר  גבורה, של כלים באמצעות

האורות  שבהתלבשות וחסידות בקבלה

מתלבש  אור כל כלל בדרך בכלים,

החסד  בכלי החסד אור לו, הראוי בכלי

בכל  וכך הגבורה, בכלי הגבורה ואור

של  מצב יש לעתים אך הספירות,

– הקבלה (ובלשון המתחלפים' 'אורות

את  החליפו דוכתייהו", "אחליפו

כך  ועל שהמשכה מקומם) מבואר

נקראת  צמצומים שעלֿידי והשפעה

מטרת  כי הגבורה", בכלי החסד "אור

המשכה  שתהיה היא הצמצומים

של  הקליטה ויכולת ערכו לפי והשפעה

ואם  השפע, הגבורה כן מקבל ענין

ה"אור" אבל (החיצוניות) ה"כלי" הוא

חסד, הוא והמטרה) (הפנימיות

של  השפעה זו דבר של שבסופו וכיוון

תכלת  שכולה שטלית סבר קורח חסד,

לחוטי (גבורות) אפילו זקוקה אינה

Bz¯‰'תכלת  ÈËewÏ'a ÌiÒÓe]7 ¿«≈¿ƒ≈»
הנזכר, L‚‰במאמר ˙Ó‡aL∆∆¡∆»»

‰‡B¯a8, טעות שמשמעותה מליצה »∆
לשון  פי (על לעין הנראה ברור בדבר

אלה  "וגם ישעיהו: בנבואת הכתוב

שגו  ונביא כהן תעו ובשכר שגו ביין

השכר  מן תעו היין מן נבלעו בשכר

ופירש  פליליה", פקו ברואה שגו

שגגו  - ברואה שגו דוד': ב'מצודת

השיכור  כדרך הראייה בעניין בדעתם

שטען  קורח דבר, של לאמיתו הנראה"), הדבר לאמיתת מסכמת דעתו שאין

וחסדים  עיקר והגבורות החסדים, על הגבורות את לחלוטין להעדיף שיש

בדבר  טעה וגלויטפלים, Ú˜¯)ברור ˙B¯e·b‰L) BÊ ‰‚‰‰ Èkƒ«¿»»∆«¿ƒ»
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d"kyz'dו ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ׁשּמּבחינת  הרע הּיצר ּגם ׁשאז הּברּורים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשלמּות

מאד" "טֹוב להיֹות יתהּפ מהּֿׁשאיןּֿכן 9ּגבּורה , ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ולכן  לחיצֹונים, יניקה יׁש מהּגבּורֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעכׁשו,

להיֹות  צריכֹות והּגבּורֹות עקר, הם ְְְְֲִִִִֵַַָָהחסדים

ׁשּבגלל  לכ ונֹוסף החסדים]. לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָטפלֹות

צריכין  ׁשאין טען הּגבּורֹות, מּבחינת ְְְֱִִִִֵֶַַַָהיֹותֹו

על  חלק חסד, מּבחינת המׁשכֹות ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוטין

המׁשכה  רק ׁשהם ציצית', ּד'חּוטי הענין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכללּות

ּב'לּקּוטי  ּכמבאר הּטּלית, לגּבי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמצּומצמת

"והעבירּו10ּתֹורה' ּבלוּים ּׁשּנאמר מה ּבענין ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַָ

הּגבּורֹות,11תער" מּבחינת הם ׁשהלוּים ּדמּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבבחינת  עֹוד ההמׁשכה מהם יצא ׁשּלא צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלכן

ּכלל   נצר ׁשאין  אמר ולכן וצמצּומים, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׂשערֹות

לֹו הׁשיב זה [ועל ציצית וחּוטי ׂשערֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָלבחינת

המׁשכה  להיֹות ׁשּכדי הּמּדה, היא ׁשּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה,

ּכיֿאם  איֿאפׁשר  למּטה, ּבגלּוי מּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעליֹונה

ּדוקא]. ּוׂשערֹות חּוטין ְְְִֵַַָָעלֿידי

ÌÓ‡ קרח ׁשּמחלֹוקת לעיל הּנזּכר עלּֿפי »¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

עכׁשו  ּגם לעׂשֹות ׁשרצה ּבגלל ְְְֲִֶַַַַָָָָָהיתה

רק  (לא חלק לּמה להבין, צרי עקר, ְְִִִֵַַַָָָָָָֹמהּגבּורֹות 

ּגם) אּלא החסדים, ׁשּמּבחינת אהרן, ּכהּונת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעל

מל ׁשהיה מׁשה הּמל12על ׁשל ענינֹו הרי , ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגבּורה  ּבחינת ּבטענת 13הּוא להבין צרי וגם . ְְְְְֲִִִַַַַַָָָ

ּדלכאֹורה, ּתכלת, ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹקרח

וחּוטי  ׂשערֹות לבחינת ּכלל נצר ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּטענה

ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ּגם להיֹות יכֹולה ְְְְִִִִֵֶַַַָָציצית,

ָָלבן.
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ז.9) פ"ט, ב"ר ע"ב.10)ראה ריש ז.11)שם ח, הי"א.12)בהעלותך פ"ו הבחירה בית הל' בלק 13)רמב"ם לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. עב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ¯Á‡ Ì‡ŒÈk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ שעניינם ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ««¿≈«≈ƒ

לקדושה, והעלאתו מהרע הטוב נשלם Ê‡Lהפרדת הבירור Ìbכאשר ∆»«
‰¯e·b ˙ÈÁanL Ú¯‰ ¯ˆi‰ יש להיפך שממנה גם והשפעה חיות «≈∆»«∆ƒ¿ƒ«¿»

ממיד  ששורשם הצמצומים ריבוי (בגלל להגביל הטוב הוא שענינה הגבורה ת

ההשפעה) את ≈»¿Ct‰˙Èƒולמנוע
"„‡Ó ·BË" ˙BÈ‰Ï9Œ‰Ó , ƒ¿¿…«

,ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡M עבודת כאשר ∆≈≈«¿»
לגמרי, נשלמה לא עדיין הבירורים

‰˜ÈÈ LÈ ˙B¯e·b‰Ó השפעה ≈«¿≈¿ƒ»
ÌÈBˆÈÁÏ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ

הזה ÔÎÏÂהקדושה, בזמן עכשיו, ¿»≈
˙B¯e·b‰Â ,¯˜Ú Ì‰ ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ≈ƒ»¿«¿
Èa‚Ï ˙BÏÙË ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿≈¿«≈

ÌÈ„ÒÁ‰ שגם היא ההלכה ולכן «¬»ƒ
חייבת  – גבורות – תכלת שכולה טלית

חסדים  - ציצית ].בחוטי
B˙BÈ‰ ÏÏ‚aL CÎÏ ÛÒBÂ קורח ¿»¿»∆ƒ¿«¡

לוי  ‰B¯e·b˙,שהיה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
ÔÈËeÁ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÚË»«∆≈¿ƒƒƒ

˙BÎLÓ‰ Ì‰L והשפעות ∆≈«¿»
˜ÏÁ ,„ÒÁ ˙ÈÁaÓ קורחÏÚ ƒ¿ƒ«∆∆»««

,'˙ÈˆÈˆ ÈËeÁ'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿≈ƒƒ
˙ÓˆÓeˆÓ ‰ÎLÓ‰ ˜¯ Ì‰L∆≈««¿»»¿¿∆∆

‰Èlh˙ומועטת  Èa‚Ï שממשיכה ¿«≈««ƒ
רב, אלוקי ÈËewÏ'aאור ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz10¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈÚa »¿ƒ¿««∆∆¡«
"¯Ú˙ e¯È·Ú‰Â" ÌiÂÏa11 «¿ƒƒ¿∆¡ƒ««

גופם, שעל השערות כל את ויגלחו

˙ÈÁaÓ Ì‰ ÌiÂÏ‰L ÈtÓc¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
˙B¯e·b‰,וההעלם הצמצום ענין «¿

Ì‰Ó ‡ˆÈ ‡lL CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒ∆…≈≈≈∆
˙ÈÁ·a „BÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

˙B¯ÚN שיש האדם מגוף חלק שהם ¿»
(עד  מאד ומצומצמת מועטת חיות בו

אין  השערות גזירת שבזמן כך כדי

למעלה  גם וכך כאב), חש האדם

'שערות' בבחינת המשכה באלוקות

המשכה  ביותר היא ומצומצמת הצמצומים ÌÈÓeˆÓˆÂמועטת בריבוי כי ¿ƒ¿ƒ
הקדושה, לגבול שמחוץ ל'חיצונים' השפעה ותוספת 'יניקה' להיות עלולה

¯Ó‡ ÔÎÏÂ קורחÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡LÈËeÁÂ ˙B¯ÚN ˙ ¿»≈»«∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«¿»¿≈

˙ÈˆÈˆ יש טענתו לפי מצומצמות כי מהשפעות לגמרי Ê‰להימנע ÏÚÂ] ƒƒ¿«∆
‰cn‰ ‡È‰ CkL ,‰LÓ BÏ ·ÈL‰,העליון הרצון פי על שנקבעה ≈ƒ…∆∆»ƒ«ƒ»

‰hÓÏ ÈeÏ‚a ‰ÏÚÓlÓ ‰BÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï È„kL ואור ∆¿≈ƒ¿«¿»»∆¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»
בלתי  נעלה מוגבל,אלוקי בעולם יאיר Ì‡ŒÈkמוגבל ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒƒ

‡˜Âc ˙B¯ÚNe ÔÈËeÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«¿»
שהאור  לאחר מתמעט רק הבליֿגבול

ייתכן  ומצומצם מוגבל אור ונעשה

העולם  כן לא ואם למטה, שיאיר

ולהכיל  לקלוט מסוגל איננו התחתון

העליון  האור ].את
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ«ƒ¿»¿≈

Á¯˜ ˙˜BÏÁnL רבנו משה על ∆«¬∆…«
˙BNÚÏ ‰ˆ¯L ÏÏ‚a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«∆»»«¬

ÂLÎÚ Ìb שנשלמה קודם הזה, בזמן ««¿»
הבירורים' Ú˜¯'עבודת ˙B¯e·b‰Ó≈«¿ƒ»

לגבורות, טפלים יהיו CÈ¯»̂ƒוהחסדים
˜ÏÁ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï והתנגד קורח ¿»ƒ»»»«

,Ô¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««¿««¬…
(Ìb ‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¬»ƒ∆»«

CÏÓ ‰È‰L ‰LÓ ÏÚ12È¯‰ , «…∆∆»»∆∆¬≈
˙ÈÁa ‡e‰ CÏn‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆«∆∆¿ƒ«

‰¯e·b‰13 התוקף נובע שממנה «¿»
העם  על לגזור והכוח והממשלה

היה  קורח לכאורה כן ואם גזירות,

רבינו  משה של במלכותו לתמוך צריך

חלק  משה ומדוע של מלכותו על

רבנו?

˙ÚËa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬«
dÏekL ˙ÈlËÏ Ú‚Ba Á¯…̃«¿≈«¿«ƒ∆»
‰Úh‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿»««¬»
˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«

,˙ÈˆÈˆ ÈËeÁÂ ˙B¯ÚN משום ¿»¿≈ƒƒ
מועטת  בהשפעה חסרון שיש

Ìbומצומצמת  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«
˙ÈlËÏ Ú‚BaÔ·Ï dÏekL ¿≈«¿«ƒ∆»»»

ציצית  חוטי תצטרך לא היא שגם

ומדוע  מצומצמת, השפעה המסמלים

ולא  תכלת שכולה טלית לגבי דוקא ציצית בחוטי צורך שאין קורח טען

לחוטי  זקוקה תהיה לא היא שגם לבן שכולה טלית לגבי גם כך טען

ציצית.
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אחר Ô·eÈÂב) ּבמקֹום המבאר ּבענין 14ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִֵַַַַָָֹ

ּכלם  העדה כל "ּכי קרח, ֲִֵַַַָָָָֹֻטענת

ה'" קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע גֹו' ,15קדׁשים ְְְְִִַַַַַֹ

הּנׂשיאּות  לענין ּבנֹוגע היתה לא קרח ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשּטענת

איׁש ּומאתים ׁשחמּׁשים ּגם (ּומה ְֲִִִִֶַַַָָסתם

נׂשיאי  ּבעצמם היּו קרח ּבמחלֹוקת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהׁשּתּתפּו

ּבעניני  להתנּׂשאּות ּבנֹוגע רק אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָעדה),

זה  ׁשעל אהרן, ׁשל ההתנּׂשאּות ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹקדּוׁשה,

ועל 16נאמר  קדׁשים, קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

קדׁשים", ּכלם העדה כל "ּכי הּטענה היתה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻזה

ּגּופא. ּבקדּוׁשה ּבהתנּׂשאּות צֹור ְְְְְִֵֶַַָָואין

(לא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) חלק ּׁשקרח מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן, על ְֲִֶַַַַֹרק

,מל ׁשהיה אף מׁשה, על ּגם) אּלא ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחסדים,

על  קרח  ׁשל הּמחלֹוקת ּכי ּגבּורה, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹׁשענינֹו

ענין  עצם מּצד היתה לא מׁשה ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלכּות

אּלא  סתם, התנּׂשאּות ׁשּבמלכּות, ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָההתנּׂשאּות

ּבקדּוׁשה  התנּׂשאּות יׁש הּמלכּות ׁשּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמּפני

ּבׁשמן  הּמל את ׁשּמֹוׁשחין מּזה ּכּמּובן ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּגּופא,

קׁשּורה 17הּמׁשחה  הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשיחה והרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכהנים, את ּבֹו מׁשח ּו ׁשּלכן הּקדּוׁשה, ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעם

הּוא  הּמלכּות ׁשענין אף ולכן, וכּו'. הּמקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּכלי

ׁשּבענין  הּקדּוׁשה מּצד הרי הּגבּורה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמּבחינת

ועל  החסדים, לבחינת ׁשּי זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמלכּות

הּגבּורֹות  את לעׂשֹות ׁשרצה מּפני קרח, חלק ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ִָעקר.

קרח ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּׁשּטענת מה ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשל  לטּלית ּבנֹוגע ּדוקא ְְְְִֵֶַַַָָָהיתה

הּוא  ּבציצית ּתכלת חּוט ּכי לבן, ׁשל ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹּתכלת,

התנּׂשאּו חּוטי ּבדּוגמת מהּֿׁשאיןּֿכן קרח), חלק זה על (ׁשּדוקא קדּוׁשה ׁשל ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּדהּנה, קרח). ּגם הסּכים זה (ׁשעל סתם התנּׂשאּות ּבדּוגמת הם ּבציצית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלבן

הרּמאים  היּו ׁשּלכן ,ער יקר ּדבר הּוא ׁשּתכלת הּוא, ללבן ּתכלת ׁשּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהחלּוק
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ע'14) חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב המאמר שלפני בשיחה גם וראה .1049 ע' ח "ד .329 ע' ח"ב לקו"ש ראה

ואילך). ג.15)39 טז, יג.16)פרשתנו כג, הימיםֿא ה"ז.17)דברי פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ הרבי 14·) של בשיחות ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿»«≈

ÚecÓe 'B‚ ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰ ÏÎ Èk" ,Á¯˜ ˙ÚË ÔÈÚa¿ƒ¿««¬«…«ƒ»»≈»À»¿…ƒ««
"'‰ Ï‰˜ ÏÚ e‡O˙z15Ú‚Ba ‰˙È‰ ‡Ï Á¯˜ ˙ÚhL , ƒ¿«¿«¿«∆«¬«…«…»¿»¿≈«
Ì˙Ò ˙e‡ÈNp‰ ÔÈÚÏכשלעצמו הנשיאות Ìbעניין ‰Óe) ¿ƒ¿««¿ƒ¿»««

LÈ‡ ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁL∆¬ƒƒ»«ƒƒ
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓa eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿¿«¬∆…«

‰„Ú È‡ÈN ÌÓˆÚa eÈ‰ ולכן »¿«¿»¿ƒ≈≈»
התנגדו  ועדתו שקורח מסתבר לא

הנשיאות  עניין ‡l‡לעצם ,(∆»
הייתה וההתנגדות ̄»˜המחלוקת

ÈÈÚa ˙e‡O˙‰Ï Ú‚Ba¿≈««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
ÏL ˙e‡O˙‰‰ BÓk ,‰Le„¿̃»¿«ƒ¿«¿∆

Ô¯‰‡,כהן להיות Ê‰שנבחר ÏÚL «¬…∆«∆
¯Ó‡16Ô¯‰‡ Ïc·iÂ ∆¡«««¿≈«¬…

ÏÚÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï¿«¿ƒ…∆»»ƒ¿«
ÏÎ Èk" ‰Úh‰ ‰˙È‰ ‰Ê∆»¿»««¬»ƒ»
ÔÈ‡Â ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ¿≈
‰Le„˜a ˙e‡O˙‰a C¯Bˆ∆¿ƒ¿«¿«¿»

‡Ùeb.עצמה »
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שטענת ‚) האמור לפי ¿«ƒ∆

כלפי  רק היתה תתנשאו' 'מדוע קורח

עצם  על ולא בקדושה 'התנשאות'

Á¯˜Mהעניין ‰Ó ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«∆…«
,Ô¯‰‡ ÏÚ ˜¯ ‡Ï) ˜ÏÁ»«…«««¬…

,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ומובן ∆¿ƒ««¬»ƒ
להעדיף  ורצה מהגבורות שהיה שקורח

כאמור  החסידים, על הגבורות את

הכהן, אהרן על חלק «∆‡l‡לעיל,
‰È‰L Û‡ ,‰LÓ ÏÚ (Ìb««…∆«∆»»

‰¯e·b BÈÚL ,CÏÓ ולכאורה ∆∆∆ƒ¿»¿»
עצמו  שהוא שקורח מקום היה לא

זאת  בכל משה, על יחלוק מהגבורות

ע  חלק כן מלכותו,קורח ועל משה ל

ÏÚ Á¯˜ ÏL ˙˜BÏÁn‰ Èkƒ««¬∆∆…««
‰˙È‰ ‡Ï ‰LÓ ÏL ˙eÎÏn‰««¿∆…∆…»¿»
˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿
,Ì˙Ò ˙e‡O˙‰ ,˙eÎÏÓaL∆««¿ƒ¿«¿¿»
מדוע  לתמוה מקום היה אכן כן שאם

לכך  מתנגד ÈtÓקורח ‡l‡∆»ƒ¿≈
LÈ ˙eÎÏn‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«««¿≈
‡Ùeb ‰Le„˜a ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÁLBnLעצמה, ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆¿ƒ

‰ÁLn‰ ÔÓLa CÏn‰ מסמלת ,17‡˙ בו שהמשיחה מיוחד שמן ∆«∆∆¿∆∆«ƒ¿»
וחשיבות  ÔÈÚגדולה ÌÚ ‰¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰ÁÈLÓ È¯‰Â«¬≈¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»¿»ƒƒ¿«

Ba eÁLÓ ÔÎlL ,‰Le„w‰ זה מיוחד ÈÏkבשמן ,ÌÈ‰k‰ ˙‡ «¿»∆»≈»¿∆«…¬ƒ¿≈
'eÎÂ Lc˜n‰.וכליו המשכן חנוכת לגבי באריכות בתורה ÔÎÏÂ,כמסופר «ƒ¿»¿¿»≈

משה  של וההתנשאות שהמלכות כיוון

הקדושה, שמצד עניין הייתה רבינו

‡e‰ ˙eÎÏn‰ ÔÈÚL Û‡«∆ƒ¿«««¿
‰¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ קורח ולכאורה ƒ¿ƒ««¿»

 ֿ מכל לכך, להתנגד אמור היה לא

‰Le„w‰מקום, „vÓ È¯‰¬≈ƒ««¿»
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏn‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«««¿¬≈∆

ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁ·Ï CiL שעניינם «»ƒ¿ƒ««¬»ƒ
ונתינה, השפעה ÏÁ˜הוא ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«

˙‡ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯L ÈtÓ ,Á¯…̃«ƒ¿≈∆»»«¬∆
¯˜Ú ˙B¯e·b‰ את ולצמצם ולמנוע «¿ƒ»

הקדושה. שמצד ההשפעה

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈«
Á¯˜ ˙ÚhM ‰Ó צורך שאין «∆«¬«…«

ציצית  Ú‚Baבחוטי ‡˜Âc ‰˙È‰»¿»«¿»¿≈«
ÏL ‡ÏÂ ,˙ÏÎz ÏL ˙ÈlËÏ¿«ƒ∆¿≈∆¿…∆
˙ÈˆÈˆa ˙ÏÎz ËeÁ Èk ,Ô·Ï»»ƒ¿≈∆¿ƒƒ

‡e‰ והשפעה »¿¿Ó‚e„a˙הארה
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿∆¿»
Á¯˜ ˜ÏÁ ‰Ê ÏÚ ‡˜ÂcL) ולא ∆«¿»«∆»«…«

כמבואר  ההתנשאות, עניין עצם על

Ô·Ïלעיל  ÈËeÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈≈»»
Ì‰ ˙ÈˆÈˆa והשפעה הארה ¿ƒƒ≈

‰˙e‡O˙(מצומצמת) ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿«¿
Ìb ÌÈkÒ‰ ‰Ê ÏÚL) Ì˙Ò¿»∆«∆ƒ¿ƒ«

Á¯˜ וההתנשאות שהמלכות בגלל …«
לגבורות  שייכות שממשיך ),סתם כפי

.ומפרט 
˜eÏÁ‰ ,‰p‰c ההבדלÔÈaL ¿ƒ≈«ƒ∆≈

˙ÏÎzL ,‡e‰ Ô·ÏÏ ˙ÏÎz¿≈∆¿»»∆¿≈∆
ונדיר  מיוחד צבע c·¯שהוא ‡e‰»»

C¯Ú ¯˜È צמר שהוא הלבן לעומת ¿«∆∆
ומצוי, ‰¯ÌÈ‡nרגיל eÈ‰ ÔÎlL∆»≈»»«»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



d"kyz'dח ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

אילן  ּבקלא ּתכלת ּגם 18מחליפים (וכּמּובא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּׁשּנאמר  למה הּטעם ּבבאּור רׁש"י ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַּבפרּוׁש

ציצית  הֹוצאתי 19ּבפרׁשת אׁשר אלקיכם ה' אני ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהבחנּתי  הּוא אני מצרים, מארץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַאתכם

ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבמצרים

קלא  הּתֹולה מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאני

ּבלבד  זֹו ולא היא), ּתכלת ואֹומר ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹאילן

ּגם  ּבֹו ׁשּיׁש זאת, עֹוד אּלא ,ער יקר ְֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

את  מכּסים ׁשהיּו מּזה ּכּמּובן מיּוחדת, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָקדּוׁשה

ּתכלת  ּבבגד הּמׁשּכן לבן 20ּכלי מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

[וזהּו מיּוחדת קדּוׁשה ּבֹו אין וגם יקר, ּדבר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּטעם  אּלא 21ּגם הּזה, ּבּזמן נֹוהג אינֹו ׁשהּתכלת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

את  לקּבל יכֹול אינֹו ׁשהעֹולם ּכיון לבן, ְֵֵֵֶֶַַָָָָָָרק

 ֿ מהּֿׁשאין הּתכלת, ׁשּבענין הּמיּוחדת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּקדּוׁשה

ׁשּציּוּוי  מּובן, ּומּזה כּו']. ּדלבן הּקדּוׁשה ְְִִֵֶֶַָָָָּכן

ּבטּלית, לבן חּוטי להטיל ְִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּדכׁשם  לבן, ּבחּוטי מעלה איזֹו ׁשּיׁש ּבגלל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאינֹו

ּכ מיּוחדת, מעלה ּבּה אין עצמּה מּצד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּטּלית

מיּוחדת  מעלה ּבהם אין (ציצית) לבן חּוטי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגם

עצמם  ּבפני הם ׁשהחּוטים זמן וכל עצמם, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמּצד

מיּוחדת, מעלה ּבהם אין ּבּטּלית), הּוטלּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּלא

ּבּטּלית. לבן חּוטי להּטיל הּוא הּמצוה ענין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָוכל

לבן  ׁשּכּולּה ׁשּטּלית לׁשאֹול ּׁשּי לא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולכן

אינּה לבן חּוטי מעלת ּכי עצמּה, את ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּתפטֹור

להטיל  ׁשהּציּוּוי סבּור קרח היה לתכלת, ּבנֹוגע אבל לבן. ּבגון היֹותם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּפני

הּתכל  ׁשּבענין הּמיּוחדת הּמעלה מּצד הּוא ּבּטּלית ּתכלת ּבֹוּפתיל ׁשּיׁש ת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּיֹוקר  ּכבר ּבּה ׁשּיׁש ּתכלת, ׁשּכּולּה ׁשּטּלית טען ולכן כּו', ּוקדּוׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹוקר

הימּנה. ׁשחּוץ ּתכלת לפתיל ּתצטר ולא עצמּה, את ּתפטֹור כּו', ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּקדּוׁשה
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א.18) לט, ע"ז ב. סא, ב"מ שלח.19)ראה ואילך.20)ס"פ ו ד, לקו"ת 21)במדבר וראה פ"דֿה. הציצית שער פע"ח

וש"נ. ואילך. שנא ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם וראה ד. מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜a ˙ÏÎz ÌÈÙÈÏÁÓ18, אילן "קלא בגמרא: רש"י וכפירוש «¿ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»

שצבוע  יקרים דמיו ותכלת תכלת פתיל אמר ורחמנא לתכלת, הדומה צבע -

חלזון  שנה"בדם לשבעים אחת אלא הים מן עולה Ìbשאינו ‡·enÎÂ)¿«»«
˙ÈˆÈˆ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pM ‰ÓÏ ÌÚh‰ ¯e‡·a È"L¯ Le¯Ùa19 ¿≈«ƒ¿≈«««¿«∆∆¡«¿»»«ƒƒ

È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡¬ƒ¡…≈∆¬∆≈ƒ
È‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ¬ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ˆÓa ÈzÁ·‰L ‡e‰∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÏL dÈ‡LÏ ¯BÎa ÏL ‰tËƒ»∆¿¿∆≈»∆
ÔÈÁ·‰Ï „È˙Ú ‡e‰ È‡ ,¯BÎa¿¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜ ‰ÏBz‰ ÔÓ Ú¯t‰Ïe¿ƒ»«ƒ«∆»»ƒ»
‡È‰ ˙ÏÎz ¯ÓB‡Â B„‚·a¿ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ
רבא, "אמר בגמרא ז"ל חכמינו כמאמר

מצרים  יציאת רחמנא דכתב לי למה

ציצית, גבי מצרים יציאת בריבית,

אמר  במשקלות? מצרים יציאת

שהבחנתי  הוא אני הקדושֿברוךֿהוא:

לטיפה  בכור של טיפה בין במצרים

שעתיד  הוא אני בכור, של שאינה

בנכרי  מעותיו שתולה ממי ליפרע

וממי  בריבית, לישראל אותם ומלוה

שתולה  וממי במלח, משקלותיו שטומן

הוא  תכלת ואומר בבגדו אילן ),קלא
‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ התכלת צבע ¿…ƒ¿«∆

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,C¯Ú ¯˜È¿«∆∆∆»…
,˙„ÁeÈÓ ‰Le„˜ Ìb Ba LiL∆≈«¿»¿∆∆
˙‡ ÌÈqÎÓ eÈ‰L ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆»¿«ƒ∆

ÔkLn‰ ÈÏk אותו נושאים כשהיו ¿≈«ƒ¿»
למקום ÏÎz˙ממקום „‚·a20. ¿∆∆¿≈∆

¯·c BÈ‡ Ô·Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»≈»»
¯˜È,ומצוי זול Baאלא ÔÈ‡ Ì‚Â »»¿«≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙„ÁeÈÓ ‰Le„¿̃»¿∆∆¿∆«
ÌÚh‰21 הדברים פנימיות לפי «««

˙ÏÎz‰Lהציצית ‡BÈבחוטי ∆«¿≈∆≈
˜¯ ‡l‡ ,‰f‰ ÔÓfa ‚‰B≈«¿««∆∆»«

מחוטי ÌÏBÚ‰Lציצית ÔÂÈk ,Ô·Ï»»≈»∆»»
רוחנית  בדרגה הזה, בזמן שהוא כפי

Ïa˜Ïנחותה, ÏBÎÈ BÈ‡ לקלוט ≈»¿«≈
‰ÁeÈn„˙ולהכיל ‰Le„w‰ ˙‡∆«¿»«¿∆∆

'eÎ Ô·Ïc ‰Le„w‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL שהיא ∆¿ƒ¿««¿≈∆«∆≈≈«¿»¿»»
הזה  בזמן אפילו להכיל יכול שהעולם נמוכה יותר ברמה fÓe‰קדושה .[ƒ∆

,˙ÈlËa Ô·Ï ÈËeÁ ÏÈË‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈeeÈvL ,Ô·eÓ»∆ƒ«»»¿«ƒ≈»»««ƒ
‰ÏÚÓ BÊÈ‡ LiL ÏÏ‚a BÈ‡מיוחדתÌLÎc ,Ô·Ï ÈËeÁa ≈ƒ¿«∆≈≈«¬»¿≈»»ƒ¿≈

da ÔÈ‡ dÓˆÚ „vÓ ˙Èlh‰L∆««ƒƒ««¿»≈»
ÈËeÁ Ìb Ck ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ«¬»¿∆∆»«≈
‰ÏÚÓ Ì‰a ÔÈ‡ (˙ÈˆÈˆ) Ô·Ï»»ƒƒ≈»∆«¬»
ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÌÓˆÚ „vÓ ˙„ÁeÈÓ¿∆∆ƒ««¿»¿»¿«
ÌÓˆÚ ÈÙa Ì‰ ÌÈËeÁ‰L∆«ƒ≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈ‡ ,(˙Èlha eÏËe‰ ‡lL)∆…¿««ƒ≈
ÏÎÂ ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ Ì‰a»∆«¬»¿∆∆¿»
ÏÈh‰Ï ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

Ô·Ï ÈËeÁאותם Èlha˙.ולחבר ≈»»««ƒ
˙ÈlhL ÏB‡LÏ CiM ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«»ƒ¿∆«ƒ
˙‡ ¯BËÙz Ô·Ï dÏekL∆»»»ƒ¿∆
Ô·Ï ÈËeÁ ˙ÏÚÓ Èk ,dÓˆÚ«¿»ƒ«¬«≈»»
Ô·Ï ÔÂ‚a Ì˙BÈ‰ ÈtÓ dÈ‡≈»ƒ¿≈¡»¿»∆»»
קיימת  זו שמעלה לטעון מקום ואין

ולכן  החוטים ללא עצמה בטלית כבר

לבן  שכולה שטלית טען לא לא קורח

בציצית. חייבת Ú‚Baתהיה Ï·‡¬»¿≈«
¯e·Ò Á¯˜ ‰È‰ ,˙ÏÎ˙Ïƒ¿≈∆»»…«»
˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÈË‰Ï ÈeeÈv‰L∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈∆
‰ÏÚn‰ „vÓ ‡e‰ ˙Èlha««ƒƒ«««¬»
,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL ˙„ÁeÈn‰«¿∆∆∆¿ƒ¿««¿≈∆
'eÎ ‰Le„˜e ¯˜BÈ Ba LiL∆≈∆¿»

לעיל, ÈlhL˙כמובא ÔÚË ÔÎÏÂ¿»≈»«∆«ƒ
¯·k da LiL ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆∆≈»¿»

‰Le„w‰Â ¯˜Bi‰ המיוחדת «∆¿«¿»
התכלת BËÙz¯שבצבע ,'eÎ˙‡ ƒ¿∆

ÏÈ˙ÙÏ C¯Ëˆz ‡ÏÂ ,dÓˆÚ«¿»¿…ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
.‰pÓÈ‰ ıeÁL ˙ÏÎz¿≈∆∆≈∆»
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ט 'ebe gxw gwie

הינּו, ּתתנּׂשאּו", "מּדּוע ּׁשּטען מה ּגם ְְְְִֶֶַַַַַַַָוזהּו

חּוט  קדּוׁשה, ׁשענינּה להתנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבנֹוגע

קדׁשים", ּכלם העדה ׁש"ּכל ּבכ ּדי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתכלת,

ׁשל  ּבהתנּׂשאּות צֹור ואין ּתכלת, ׁשּכּולּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָטּלית

.22קדּוׁשה  ְָ

•

1

2

3

4

5

(שחל 22) תמוז בג' מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי אודות דובר המאמר שבסיום ושם, (המו"ל). שתח"י ברשימה נמצא ע"כ

מיט  זיין זאל השי"ת יטשנו, ואל יעזבנו אל גו' עמנו* אלקינו ה' יהי וש"נ), .169 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז זה) ש"ק ָביום

כו'. הבטחה לשון וגם בקשה לשון גם שזהו היינו, אונז, מיט זיין וועט און אונז

היא  והבקשה המוחין, ענין כללות שבנפש, חו"ב הם שאבותינו שמבאר רמו), ע' תשכ"ח (סה"מ תשכ"ח עמנו אלקינו ה' יהי מד"ה ולהעיר (*

קרח  של ענינו עם זה ומקשר המדות), בחי' הוא האדם שעיקר (עמנו), שבלב במדות גם ויתגלה יומשך (אבותינו) במוחין שמאיר כפי שהאור

האמת  אבל הגילוי, אל הצמצום קדם שלכן מהחסדים, למעלה בשרשם, שהם כפי הגבורות את ראה קרח כי העיקר, יהיו שהגבורות שרצה

שעי"ז  היא בזה הכוונה אבל הגרון, מיצר שע"י  ההעלם תחילה שצ"ל והמדות, המוחין בענין הוא וכן הגילוי. בשביל היא הצמצום שכוונת היא

המוחין. אור גם במדות יומשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚecÓ" ÔÚhM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«««
Ú‚BaL ,eÈ‰ ,"e‡O˙zƒ¿«¿«¿∆¿≈«
,‰Le„˜ dÈÚL ˙e‡O˙‰Ï¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»»¿»
Ïk"L CÎa Èc ,˙ÏÎz ËeÁ¿≈∆«¿»∆»
˙ÈlË ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ«ƒ

C¯Bˆ ÔÈ‡Â ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿≈∆
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰a22 ולכן ¿ƒ¿«¿∆¿»

אהרן  של הכהונה על רק לא קורח חלק

משה  של המלוכה על גם אלא (חסדים)

.[22 הערה [ראה
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'ebe gxw gwie

הינּו, ּתתנּׂשאּו", "מּדּוע ּׁשּטען מה ּגם ְְְְִֶֶַַַַַַַָוזהּו

חּוט  קדּוׁשה, ׁשענינּה להתנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבנֹוגע

קדׁשים", ּכלם העדה ׁש"ּכל ּבכ ּדי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתכלת,

ׁשל  ּבהתנּׂשאּות צֹור ואין ּתכלת, ׁשּכּולּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָטּלית

.22קדּוׁשה  ְָ

•

1

2

3

4

5

(שחל 22) תמוז בג' מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי אודות דובר המאמר שבסיום ושם, (המו"ל). שתח"י ברשימה נמצא ע"כ

מיט  זיין זאל השי"ת יטשנו, ואל יעזבנו אל גו' עמנו* אלקינו ה' יהי וש"נ), .169 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז זה) ש"ק ָביום

כו'. הבטחה לשון וגם בקשה לשון גם שזהו היינו, אונז, מיט זיין וועט און אונז

היא  והבקשה המוחין, ענין כללות שבנפש, חו"ב הם שאבותינו שמבאר רמו), ע' תשכ"ח (סה"מ תשכ"ח עמנו אלקינו ה' יהי מד"ה ולהעיר (*

קרח  של ענינו עם זה ומקשר המדות), בחי' הוא האדם שעיקר (עמנו), שבלב במדות גם ויתגלה יומשך (אבותינו) במוחין שמאיר כפי שהאור

האמת  אבל הגילוי, אל הצמצום קדם שלכן מהחסדים, למעלה בשרשם, שהם כפי הגבורות את ראה קרח כי העיקר, יהיו שהגבורות שרצה

שעי"ז  היא בזה הכוונה אבל הגרון, מיצר שע"י  ההעלם תחילה שצ"ל והמדות, המוחין בענין הוא וכן הגילוי. בשביל היא הצמצום שכוונת היא

המוחין. אור גם במדות יומשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚecÓ" ÔÚhM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«««
Ú‚BaL ,eÈ‰ ,"e‡O˙zƒ¿«¿«¿∆¿≈«
,‰Le„˜ dÈÚL ˙e‡O˙‰Ï¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»»¿»
Ïk"L CÎa Èc ,˙ÏÎz ËeÁ¿≈∆«¿»∆»
˙ÈlË ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ«ƒ

C¯Bˆ ÔÈ‡Â ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿≈∆
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰a22 ולכן ¿ƒ¿«¿∆¿»

אהרן  של הכהונה על רק לא קורח חלק

משה  של המלוכה על גם אלא (חסדים)
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iyiy meil)

zxq`p opaxcn wx di`eyipy dphwd zeg`d ok zngne ,dlecbd
ewlgpe .ebdpi cvik ok m`e ,ezwewf zeg` oicn dlra lr dzr

:mi`pzd jkaúà ïéãnìî ,øîBà øæòéìà éaøezy`ïàîzL äpèwä ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥
Baitl ,dlecbd z` maiil lkeie enr di`eyip z` xewrze maia

.ezy` zeg` cer dpi`y
,øîBà ìàéìîb ïaø`l` dlraa o`nl dphwd z` micnln oi`íà ©¨©§¦¥¥¦

,äðàéî ,äðàéî,dlecbd z` maiie,åàì íàå,dp`in `lyïézîz ¥£¨¥£¨§¦¨©§¦
lraz `le dphwdìécâzL ãò,dxezd on mixenb di`eyip eidie ©¤©§¦

eælä àöúådlecbd zeg`d -íeMîzexr.äMà úBçà`l la` §¥¥©¥¦£¦¨
eilr xq`z ezy`y oeik ,licbz ezy`y mcew dnail uelgi

.ezvelg zeg` meyn
éà ,øîBà òLBäé éaøie` -BzLà ìò ,Bìeéàie`e -åéçà úLà ìò Bì ©¦§ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦

wgxzdl yiy xaeq ryedi iaxy itl ,odizyl dpwz oi` ,xnelk
z` micnln oi` okle ,`xnba oldl x`eank oe`inn xyt`y dnk
maid lr zxq`p dphwde dwif yiy xaeq `ed oke ,o`nl dphwd

okle ,eilr zexeq` odizyy `vnp ,ezwewf zeg` meynúà àéöBî¦¤
BzLàdphwdå ,èâaz`åéçà úLàxhet.äöéìçaleki epi` la` ¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨

meyn eilr dxeq` `idy oeik ,ezy` z` yxiby xg`l dnail
.ezyexb zeg`

àøîâ
.o`nzy dphwd z` micnln xne` xfril` iax :dpyna epipy

:`xnbd dywnéøL éîe,o`nzy dphwd z` cnll xzen ike ± ¦¨¦
éðzäådpy ixde -àøt÷ øa,`ziixaaìLa íãà ÷aãé íìBòìäL §¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨

ìMî ÷çøúéå ,íéøácìLa ÷aãé .íéøác äL,äöéìça ,íéøác äL §¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
íBìL úàáäáe,exiagl mc` oiaìMî ÷çøúéå .íéøãð úøôäáeäL ©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî ,íéøác,zepecwt lawln -úBðBáøòä ïîe §¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¦§
wgxzdl yiy ixd .xg` mc` ly d`eld lr axr zeidl `ly -
dphwd z` micnlny epzpyna xfril` iax xn` ji`e ,oe`ind on

:`xnbd zvxzn .o`nléðàL äåöîc ïeàéîjxevl oe`in dpey ± ¥§¦§¨¨¥
zevn miiwl dzeg` lkezy ick zp`nny o`k oebk ,devn meiw

o`nzy dcnll xzeny ,meai.
àôeb,lirl d`aedy `ziixad ixac mvrl aeyp ±,àøt÷ øa éðz ¨¨¥©©¨¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì,íéøác äLmdn cg`e.äöéìçazx`an §¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
zxaeq `ziixad :`xnbd,øîBà ìeàL àaà àéðúc ,ìeàL àaàk§©¨¨§©§¨©¨¨¥

Bzîáé úà ñðBkä`l` ,devn myl `lyìéBð íL,ditei zngn - ©¥¤§¦§§¥
dqpeky e`ì,úeMéà íLe` ,ieyp `edy my eilr `viy dvexy §¥¦

ìøçà øác íL,meai zevn calnäåøòa òâBt eléàk,g` zy` ly §¥¨¨©¥§¦¥©§¤§¨
ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å,mdn clepy,øæîî`le uelgl ie`x okle §¨§¥©¦§©¨¨©§¥

.lirl xen`a lykdl `l ick maiil
weacl yiy `ziixaa xn`p cer,íBìL úàáäadn it lr dfe ©£¨©¨

áéúëc(eh cl mildz),'eäôãøå íBìL Lwa' ¦§¦©¥¨§¨§¥
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zenai(oey`x meil)

äðùî
dvilg zyxta xn`p(i-d dk mixac)z` uelgl dkixv dnaidy

miweqtdn z`xew oke ,eipta wexile ,elbx lrn maid lrpn
miakrn miyrn el` ,epiptly dpynd dpce .dvilgd zyxtay

.weyl dnaid xzid z`
m`äöìç,maid lbxn lrpnd z` dnaidåokä÷÷ø,eiptaìáà ¨§¨§¨§¨£¨

äàø÷ àìcarica ,dvilgd iweqt z`,äøLk dúöéìçoi`e Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨

m` mle`e .dvilgd z` zakrn d`ixwdäàø÷iweqt z` ¨§¨
dvilgdä÷÷øå,maid iptaäöìç àì ìáà,elbxn lrpnd z` §¨§¨£¨Ÿ¨§¨

,äìeñt dúöéìçm`e .lrpnd zvilga `id dvilgd xwiry iptn £¦¨¨§¨
äöìç,elrpn z`åokäàø÷,dvilgd iweqt z`,ä÷÷ø àì ìáà ¨§¨§¨§¨£¨Ÿ¨§¨

.ef dvilg oica mi`pz ewlgpæòìà éaø,äìeñt dúöéìç ,øîBà ø ©¦¤§¨¨¥£¦¨¨§¨
e .dvilgd z` zakrn dwiwxdy meyndúöéìç ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£¦¨¨

,äøLk.dvilgd z` zakrn dwixid oi`e §¥¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' א
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zgiy .c"qa*
zgiy

.d"kyz'd ,oeiq s"k ,gly zyxt '` mei
-c zeniiqndl"dpgnc zekixcndle "dwax zia"dpiigz "dpen`-

שזהו‡. שבכתב, תורה - בלימוד אוחזים כאן הנמצאות שכל תמיד כיון למדו שהנשים ,1לימוד
נשיאינו  רבותינו הוראות ועלֿפי בדורנו, מתורה 2ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענינים גם עמהם לומדים

בהם  שמחוייבות למצוות שנוגעים שבעלֿפה מתורה חלקים ובמיוחד והבנות 3שבעלֿפה, הבנים ולחינוך ,
הזקן  רבינו דין עלֿידי 4(כפסק שמתבארים כפי הפרשה עניני ובהוספת השבוע, פרשת על אתעכב - (

שבעלֿפה. בתורה לברכה זכרונם חכמינו

מתבטאת ·. שבהם - הסדרה והתחלת שם עלֿפי אשר, שלח, פרשת ללמוד מתחילים זה ביום
הפנימית  ארץ 5נקודתה את לתור לילך אותם ושלח יהודים בחר רבינו שמשה - הוא הסדרה תוכן עיקר -

שלא  זאת מסרו אך משליחותם, ("באריכט") ה"דיווח" את מסרו חזרה, בבואם כן, שלאחרי ַישראל;
התחר  ישראל מבני שחלק לכך גרם זה ודבר באו כדבעי, מזה וכתוצאה ישראל, לארץ ללכת וסירבו טו

בסדרה. כמסופר - הגזירות

החזקה: הקושיא מיד מתעוררת וכאן

במצרים; רבות שנים עמהם יחד חי שהרי דורך"), און ("דורך בניֿישראל את היטב הכיר רבינו משה
במדבר. עמהם יחד היה המרגלים, מעשה עד זמן, אותו כל ובמשך ממצרים, אותם הוציא ואז

של  אמיתי מנהיג ישראל, רועה של הדרושות התכונות כל רבינו למשה היו משנולד שתיכף ובפרט
הכתוב  מלשון למדים לברכה זכרונם שחכמינו כפי - ישראל לראש 7רועה"did"ומשה6בני לכל אשר, -

וכיון  מרעיתו; צאן שהם אלו כל של מהלךֿהמחשבה, הנפש, תכונות את היטב להכיר ישראל רועה צריך
בידיעותיו  הגיע ועומק שלימות לאיזו לתאר ניתן משנולד, תיכף רבינו למשה היו האלו התכונות שכל
כל  שהרי שנה; ושתים שמונים בן כבר בהיותו המרגלים, את ששלח בזמן ומנהיגם, ישראל רועה בתור
שנבחר  לו שנודע מאז השנים במשך ובפרט יותר, נעלית לשלימות להגיע רבינו משה התייגע שנותיו

ישראל. עם את להנהיג הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

ובידעו  ישראל, ארץ את לתור לילך שלוחים שבבחרו יתכן איך כלל: מובן אינו זה כל ולאחרי
רבינו  משה ושלום חס יכיר לא לאו, אם ישראל לארץ לילך ישראל בני ירצו אם תלוי שלהם שבדיווח

זו? לשליחות מתאימים אינם שנבחרו שאלו

עלֿאתר ‚. רש"י של הביאור עלֿידי אמנם מובהרת זו בשעה 8שאלה - היו" כשרים שעה "אותה :
משה, של שליחותו למלא החלטה מתוך והלכו כשרים, יהודים היו השלוחים, את בחר רבינו שמשה

ישראל. לארץ לילך ה' רצון שזהו בידעם

יותר: גדולה קושיא מתעוררת זה ביאור לפי אך

הארץ" את ויתורו ש"ויעלו לאחרי שמיד לכך, אצלם  גרם מה היו", ש"כשרים לארץ 9כיון כשנכנסו -
ישראל? לארץ מלילך ישראל בני את והניאו נבהלו - שם המתרחש את וראו ישראל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא
.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .

חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'
וש"נ. .70 ע'

פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר
ג.8) יג,
כא.9) שם,



יי d"kyz'd ,oeiq s"k ,gly zyxt '` mei zgiy

שהרי  - וכו' המלכים ל"א את ישראל בארץ למצוא ("איבעראשונג") הפתעה להם שהיתה לומר ַואין
לפני  זמן משך שאירעה סוף, ים קריעת בעת שכבר לדבר, וראיה זה. לפני רב זמן ידעו אלו ענינים כל

האומות  שכל הים בשירת ישראל בני כבר הזכירו המרגלים, "10שילוח כנען, בארץ יושבי lkשישבו
מואב"11כנען" אילי אדום, "אלופי נמוגו 11(וגם ישראל), לארץ בדרך לעבור הוצרכו שדרכם האומות ,

- המרגלים גם - ישראל שבני איפוא ברור ישראל. לבני שאירעו הנסים אודות בשמעם ורעדה מפחד
ארץ  עם תמידי בקישור עמדה שכנען ובפרט כנען, ארץ נראית כיצד ידעו וגם כנען, מלכי אודות ידעו

מ"כשרים 12מצרים  אותם הפך שזה עד מקרוב, כנען את בראותם המרגלים את כך כל הפתיע מה כן, ואם .
מלילך  ישראל בני כל את להניא השני, לקצה - ישראל לארץ לילך הציווי כולל - לה' שמצייתים היו"

ישראל? לארץ

פרשתנו „. תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתוב ממה בזה הביאור :13ויובן

במדבר  להישאר שמוטב המרגלים סברו - ("פרומקייט") צדקותם מצד דוקא - כשרים אנשים בהיותם
הזה, עולם בעניני להתעסק צריכים לא במדבר, נמצאים כאשר היתה: טענתם ישראל. לארץ לילך ולא
להם  סיפק במדבר בהיותם שהרי ישראל; לבני מחוץ עמים עם ומגע מסחר ניהול שדות, חרישת

- לחם המוכן מן לאכילה onהקדושֿברוךֿהוא הנחוצים (הדברים מרים של מבארה ומים השמים, מן -
"שמלתך" - בגדים כן וכמו האומות.14ושתיה), משאר מהעולם, ומובדלים פרושים היו גם ושם ללבוש, -

קשיים. וללא הפרעות ללא ורוחניות בקדושה ולשגשג מצוות ולקיים תורה ללמוד יכולים היו הם

נושבת" ארץ "אל לילך הצורך מהו המרגלים: טענת היתה להתמסר 15וזו יצטרכו שבה לארץ ,
במספר, בכמות, ישראל שבני בידעם (ובפרט העולם אומות עם ומגע מסחרים ניהול זריעה, לחרישה,
תביאנו  "אל מבקשים כולם הרי וקשים. גדולים נסיונות לידי ויבואו אחרות), מאומות בהרבה קטנים

נסיון" פוסקים,16לידי בלתי לנסיונות להיכנס בלי - ה' בעבודת שם ולהמשיך במדבר להיות איפוא מוטב .
כלל. בהם הורגלו שלא כאלו וגם

בסופו  זאת, ובכל צדיקים, להיותם אלו באנשים יבחר שמשה יתכן איך הזקן רבינו מבאר ועלֿפיֿזה
אינם  ותוצאותיה בסכנה, הכרוכה למלחמה להיכנס רוצים אינם - צדקותם מצד ואדרבא - דבר של

במדבר. שישארו עלֿידי זאת למנוע ורוצים ידועות,

היו שלא - היה היחיד לילך mixecgחטאם מצוה שהקדושֿברוךֿהוא שכיון בהכרה ("דורכגענומען")
ולהיכנס  זה, על גם ללכת צריך - פרומקייט") ("אנרירן בצדקות לנגוע שעלולה לסכנה נפש ָבמסירת

נושבת. לארץ

מובן:‰. אינו עדיין זה ביאור שלפי אלא

באותה  ידעו הם השליחות; את למלא מוכנים והיו היו, כשרים בהם בחר שמשה שעה שבאותה כיון
- לכך מוכנים היו זאת ובכל העולם, בעניני ולעסוק ולזרוע  לחרוש יצטרכו שבה לארץ שהולכים שעה

התחרטו? שאז לארץ בכניסתם אצלם השתנה מה

הוא  זה על לברכה 17והמענה זכרונם חכמינו מאמר שמעו 18עלֿפי אז עד לראיה. שמיעה דומה אינו
ש"זה  וראו ישראל לארץ נכנסו כאשר אך מהם. לפחד שלא תקיפה החלטה להם והיתה הנסיונות, אודות

כיצד19פריה" - בארץ"zi`xpוכו' היושב העם "עז הארץ, הנהגת קשה,20כל מלחמה להם ותהיה ,
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הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו , (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר - טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
שם.14) רש"י וראה ד. ח, עקב

לה.15) טז, בשלח
רע"א.16) קז, סנהדרין ראה
(17.(32 ע' ריש (לקמן בתחלתה שלח ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ.
ט.18) יט, יתרו מכילתא ראה
כז.19) יג, שלח
כח.20) שם,
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(ובדרך  כנען ארץ מתועבות ושלום חס מושפע להיות ולא להתפעל לא המלחמה, עיקר שהיא רוחנית,
שלא  הקודמת מהחלטתם אותם הדבר הרתיע עיניהם, במו זאת כל בראותם - גשמית) מלחמה גם ממילא

זו. בשליחות שולח שהקדושֿברוךֿהוא כיון יתפעלו

***

.Â,הדורות לכל הוראה - תורה זוהי אלא שנים, אלפי לפני שאירע סיפור זה אין התורה, עניני ככל
בחיינו: עבורנו גם

קורה  זה לאחרי אך ה'. רצון לקיים תקיפה החלטה מקבלים מצוה, בת או מצוה בר נעשים כאשר
יותר  קשה שזה שנדמה) (או רואים - בפועל הנסיון ובא מעשה, לידי באים שכאשר קרובות לעיתים

למלחמה. להכנס רוצים ולא מהמשוער,

מצוה הבר שבזמן מכך נופתע שלא השבוע, פרשת אותנו שנמצאים מלמדת בזמן או מצוה, בת או
החלטה ישנה אזי בישיבה, או זה בביתֿהספר ולאחרי מיהודי, כדרוש ולנהוג מהעולם להתפעל שלא

"לברוח". ורוצים חלישות מרגישים פועל, לידי באים כשהדברים

תמרדו" אל "בה' רק אם - בסדרה וכמסופר ברוחו, ליפול ליהודי שאסור לדעת יחזיקו 21צריך אלא ,
הם" ש"לחמנו הדבר ברור אזי ה', ברצון גדול.21ויאחזו נצחון וינחלו המלחמות כל את ישלימו ובודאי ,

נשים. והן אנשים הן מישראל, ואחד אחד לכל מהסדרה הלימוד כללות זהו

***

.Ê:בחז"ל שמסופר נוסף פרט יש ובזה

מביא  שרש"י כפי האנשים, על רק היתה - נושבת לארץ לילך ירצו ולא שיתחרטו המרגלים פעולת
פנחס  אמרו 22(בפרשת - האנשים עמדת על הבט ומבלי המרגלים, מדיווח נרתעו לא ישראל ובנות שנשי (

זאת  לעשות צריך נסיון, של ומצב למעמד שילכו רוצה הקדושֿברוךֿהוא ואם פוחדות, שאינן הנשים
וזריעה  לחרישה להקדיש שיצטרכו הזמן את לנצל יוכלו שלא "ניתוק", בכך יהיה שעה שלפי למרות מיד,

מצוות. וקיום תורה ללימוד - יהודים אינם עם ומגע

זמננו: עבור וגם הוראה, יש בזה וגם

בביתֿהכנסת  שנמצאים בשעות או בישיבה, שנמצאים זמן שכל אנשים הרבה שיש רואים לדאבוננו
ברחוב, שקורה ממה להתפעל שלא ובחיות בהתלהבות עומדים אזי השיעור, את ללמוד או להתפלל

ימלאו לרחוב בצאתם אצלם myושגם נפעל - לרחוב בצאתם אך הקדושֿברוךֿהוא. של שליחותו את
להתעסק  רוצה ואינו ולישיבה, לביתֿהכנסת חזרה לרוץ רצונו דתי, יהודי להיותו אך חלישות. שינוי,

אלקות. ניכרת תהיה החיצוני בעולם שגם יתברך, לו דירה להיות העולם בבנין

שהמרגלים  שלמרות הדוגמא, את להראות הנשים צריכות - זה בדור גם כך ההם בדורות כמו הנה,
אמת  דיברו כבדה ומלחמה כבדים נסיונות אודות זה 23שסיפרו היה לא שהוא, כפי המצב את שסיפרו ,

רק  לא ניכרת תהיה שאלקות מהקדושֿברוךֿהוא שליחות זוהי השליחות; את לקיים להחלטה כלל שייך
יהודי  של ידו בהישג שיש המקומות בכל ניכרת תהיה אלא הפרטי, ובבית ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת

בתח  יתברך לו דירה שם לעשות הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו ולמלא ה', דבר את לשם תונים.להביא

***
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ט.21) יד, שם
גם 22) וראה (ז). שם ותנחומא ד) כז, (שם מספרי סד. כו,

ואילך). 144 ע' ח"מ מנחם (תורת ס"כ דאשתקד שלח ש"פ שיחת
כו'".23) היא "ולא א: לה, סוטה ראה
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.Á בשבועות להתמסר שצריכים ואלו מסויימת, בכיתה הלימוד את שסיימו אלו כאן שהתכנסו כיון
המחשבה: לעלות עלולה - ישראל ילדי להדרכת הבאים

צריכים  היו לא וגם "ברחוב"; להיות מוכרחים היו שלא עלֿידיֿזה הגנה, של במצב היו עתה עד
לשגשג  האפשרויות וכל ("ענערגי") המרץ מלוא הזמן, מלוא את לנצל יכולים והיו הזולת, עם להתעסק
וצריך  אחרת לסביבה לצאת שצריך במצב עומדים עתה ואילו ורוחניות. קדושה תורה, בעניני בעצמו
עבר  בעצמו שהוא כזו בדרגא להדרכה עדיין שזקוק כזה ילד אבל יהודי, ילד אמנם - לזולת להתמסר
מהשגשוג  להתנתק זה? לנסיון להכנס צריכים מה לשם השאלה: להתעורר יכולה כן, ואם שנים. לפני כבר
ולעשות  יהודית סביבה ועוד יהודית, נשמה עוד לכבוש כיבוש, של לענין ולהתמסר וקדושה, בטוב שלו

והנסיון? הענין בכל הצורך מהו - ישראל" "ארץ שם

וחומר: וקל ובמכלֿשכן לנשים, - ובמיוחד וחיזוק, וסיוע הוראה ונותנת התורה מספרת וזאת

אחוזה" לנו "תנה ואמרו בנסיון, הנשים עמדו אףֿעלֿפיֿכן התנגדו, האנשים כל כאשר אז, ;24ומה
רוצות -zeyxeceאנו שבדבר הנסיון למרות הקדושֿברוךֿהוא, של השליחות את למלא אפשרות לקבל

וההוראות  הסיפורים כל את מספרת כשהתורה עתה, יותר) הרבה גדולה (במדה עלֿאחתֿכמהֿוכמה
א  ("אין חי ובאופן ביותר ברור באופן בהתלהבות, כולם את ביארה החסידות ותורת לעיל, ַהאמורות
שליחות  לעיל, האמורה הגדולה השליחות את ישראל, כלל בתוך ישראל, לנשי יש אופן"), לעבעדיקן
מילדי  "אחוזה" עשיית של השליחות - בהן וכיוצא כאן הנאספות ובפרט במילואה, לקיימה שביכלתם

הדר  תחת שיהיו כיתה ישראל  בין או ללימוד, לימוד בין חופש  החופש, בימי יהיו בה ומהסביבה כתם,
נצחית. קדושה אחוזה הקודש, בארץ אחוזה - לכיתה

תחת  שיהיו אלו את יגביהו הם אלא מדרגתם, ושלום חס אותם תוריד שלא רק לא זו, ושליחות
בכל  יעמדו הקדושֿברוךֿהוא של שבכחו עלֿידיֿזה - יותר נעלית לדרגא עצמם את וגם הדרכתם

אתנו" "ה' כי מהם.הקדושֿברוךֿהוא -21הנסיונות, ואחד אחד כל עם נמצא

ודבש" חלב זבת גו' "ארץ ברכת גם בהם תקויים שיעשו25ואז ללא - שמזיבה, ארץ  פשוטה מארץ
ודבש" "חלב המועיל26טרחה , כל - חלב ("געשמאק"), ונועם תענוג לאדם הנותן כל - ודבש האדם, ַלגידול

בחיים, אמיתי

ואדרבא, הנשמה, גדלה עמו שיחד באופן אלא הגוף, גידול רק לא - אמיתי לגידול התורה כוונת והרי
יותר, ומעמיקה רחבה ("לעבעדיקער") חי' אצלו שנעשית הנשמה, מגידול כתוצאה בא הגוף גידול

אמיתי  תענוג בזה שמרגישים באופן זה -וכל

ובשמחה  אמיתי תענוג מתוך ישראל, כלל בתוככי מכן, ואחד אחד לכל שיש השליחות את למלא
לבב. ובטוב

***

.Ë- הבית בני כולל שלכן, ומודרכות למודרכים ידכן ועל - מכן ואחת אחד לכל יתברך השם יתן
טובות, פירות לאיסוף הקיץ את ותנצלו יחד, גם ובגשמיות ברוחניות בריא קיץ ישראל, כלל בתוככי

מצוות" - פירי ובשמחה 27"מאי - הפרטים בכל עשיר קיץ שיהיה בכלל, ויהדות ומצוות תורה עניני ,
לבב. ובטוב
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ד.24) כז, פנחס
ח.25) שם, שלח

ואילך.26) ג קו, לתו"א הוספות ראה
סע"א.27) מו, סוטה
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מוגה  בלתי

רבי ‡. במדרש נדרשת יפה זו "פרשה וכותב: קרח", "ויקח התיבות רש"י מעתיק הפרשה בהתחלת
הדברים). פרטי לבאר (וממשיך תנחומא"

מובן: ואינו

("מ'האלט א) ומדברים שחוזרים כפי - מקרא של פשוטו לפרש הוא התורה על רש"י פירוש של ַענינו
בראשית: מספר החל מקומות, בכמה בעצמו רש"י שכתב מה עלֿפי - בשבתו שבת מידי רעדן") איין אין

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא כו'",1"אני במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב כאן ואילו .
המדרש?! דברי את בפירושו ומביא

דרשה להיותה - מקרא של פשוטו שאינה אף - זו דרשה מביא שרש"י לומר נדרשת"),dtiואין ("יפה
המדרשים  ובכל תנחומא מדרש שבכל יסופר כי יאומן לא [שהרי יפות דרשות עוד במדרשים יש בודאי כי
להביא  לרש"י לו היה כן, ואם זה], דרוש מלבד נוספות יפות דרשות רש"י מצא לא בימיו, שנתגלו
לומר, בהכרח יפות, דרשות רש"י הביא לא התורה שבכל וכיון נוספים. במקומות יפות דרשות בפירושו
מביא  בפרשתנו ומדוע יפה. דרוש הוא אם גם דרוש, של ענין ולא מקרא, של פשוטו רק מפרש שרש"י

במדרש"? נדרשת יפה זו ש"פרשה

רבי ב) "במדרש הדברים: מקור את לציין צריך מדוע - דרוש של ענין להביא צריך רש"י אם גם
תנחומא"?

פעמים  כמה רבותינו"2וכמדובר "אמרו כותב כאשר גם לפירושו, מקורות לציין רש"י של דרכו שאין
מפירוש  זה אין עיגול, בחצאי מקורות ציוני מקומות בכמה שמצינו ומה בזה. וכיוצא  רבותינו" "דרשו או
צויינו  מקומות שבכמה - לדבר וראיה כו'). המעתיקים (עלֿידי זה לאחרי שניתוסף מה אלא עצמו, רש"י
רש"י! לאחרי דורות כמה הש"ס, שנדפס מאז התחילה בש"ס והעמודים הדפים חלוקת והרי הש"ס, דפי

במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב בפרשתנו מדוע כן, negpz`ואם iax התיבות [שהרי "
בפנים] אלא עיגול, בחצאי אינם הדפוסים בכל שלכן, עצמו, רש"י מפירוש הם תנחומא" רבי "במדרש

(סתם)? במדרש" נדרשת יפה זו "פרשה לכתוב מספיק היה לכאורה -

פעמים ג) כמה (כמדובר הפרשה בהתחלת רש"י שמעתיק לתיבות בנוגע להבין צריך העתקת 3גם שגם
קרח": "ויקח - בדיוק) היא התיבות

זו  "פרשה ההקדמה לאחרי ולכן, הפרשה, כללות לציון רש"י  כוונת קרח" "ויקח התיבות בהעתקת
"לקח  ומפרשם: קרח", "ויקח התיבות את הפעם עוד רש"י מעתיק תנחומא", רבי במדרש נדרשת יפה
שבא  התיבות העתקת (לא הם לפניֿזה שמעתיק קרח" "ויקח התיבות כי וכו'", אחד לצד עצמו את

הפרשה. לכללות ציון אלא) לפרשם,

למה  - "בהעלותך בהעלותך: בפרשת [כמו אחת תיבה בהעתקת להסתפק יכול רש"י היה כן, ואם
בלבד] "בהעלותך" תיבת ומעתיק הפרשה, כללות על רש"י נעמד כאן שגם וכו'", המנורה פרשה נסמכה
ומדוע  הפרשה], לכללות לציין זו בתיבה די זו, בתיבה שמתחילה נוספת פרשה שאין [דכיון "ויקח" -

"ויקח "?gxwמעתיק

לתרצם  ואפשר הפשט, בדרך מובנים שאינם ענינים כמה ישנם זו בפרשה (א) אשר מוכרח זה ומכל
זו "פרשה ששם תנחומא", רבי ב"מדרש רש"י בוחר גופא שבזה אלא המדרש, דברי עלֿפי dtiרק

לדרך) קרוב (ועלֿכלֿפנים דרך על (שלכן hytdנדרשת" ענינים בכמה הוא זו בפרשה שהקושי אף (ב) ,
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כ.1) לג, וישלח כד. שם, וראה ח. ג,
ועוד.2) .118 ע' חמ"ג .200 ע' .198 ע' חמ"א מנחם תורת ראה

וש"נ.3) .182 ע' חמ"ב מנחם תורת ראה
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שבפרשה  העיקרית הקושיא מכלֿמקום, הקושיות), כל לתרץ כדי המדרש מדברי ענינים כמה רש"י מביא
ה  הפרשה זו בציון מעתיק ולכן עצמו, לקרח בנוגע אלא) "ויקח", המחלוקת, ענין לעצם בנוגע (לא יא

כדלקמן.gxw"ויקח ,"

היתה·. תועלת איזה - היא מקרא' של ב'פשוטו העיקרית המחלוקת:gxwlהקושיא מכל

שכתוב  כמו ישראל, שבטי מכל שהובדל לוי, משבט היה ישראל 4קרח בני מתוך הלוים את "והבדלת
ניתנו  לא (שלכן ישאו" בכתף עליהם הקודש ש"עבודת קהת, מבני - גופא לוי ובשבט הלוים", לי והיו

מררי) ובני גרשון לבני כמו עגלות ראש 5להם דנשיאות הענין עיקר אצלם היה זה ובגלל שכתוב 6, כמו ,7

נאמר  גרשון בני גבי ואילו לוי", בני מתוך קהת בני ראש את גרשון8"נשא בני ראש את הם",mb"נשא
"enk"קהת בני על קהת.9שצויתיך בני של ראש הנשיאות בדוגמת דייקא, "כמו" ,

מתקבלת  היתה אילו אדרבה: - המחלוקת כל לקרח כדאי היה מדוע השאלה: נשאלת שכן, וכיון
גו'" תתנשאו ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל "כי הוא 10טענתו שגם בכך לעצמו, רעה גורם היה -

"מיוחס"?! הוא גם ישאר שאז ישראל, בני בין דרגות חילוקי שיהיו לו מוטב כן, ואם מגדלותו, יורד היה

ראה "ומה - הפירוש בהמשך רש"י משה":gxwובלשון עם לחלוק

מה  להם היה לא - לוי משבט היו שלא איש, ומאתיים החמשים וכן ואבירם, לדתן בנוגע בשלמא
התנשאות; של ענין להם אין בלאוֿהכי שגם כיון תתנשאו", "מדוע הטענה תתקבל אם להפסיד

שם" אנשי מועד קריאי עדה "נשיאי היו איש ומאתיים שהחמשים שהיו 11[ואף רש"י שפירש וכפי ,
לומר, יש - העדה" קרואי אלה אומר הוא ולהלן מועד, קריאי עדה נשיאי "שנאמר סנהדראות", "ראשי

הנשיאות, בענין הצורך את לשלול כוונתם היתה לא תתנשאו" "ומדוע שבטענה

שתהיה  הראוי מן זה אין שהרי נשיאים, של במציאותם הצורך את הבינו בודאי עדה, נשיאי בהיותם
כולכם" אלי ד"ותקרבון באופן בני 12ההנהגה את שינהיגו באיֿכח שיהיו בהכרח אלא ביחד, כולם ,

מרים  של מבארה המים לחלוקת בנוגע הארץ, לחלוקת בנוגע זה 13ישראל שבשביל ומובן, בזה, וכיוצא ,
להם שיהיה צורך אין swezיש אבל מייצגים, הם שאותו כולו הכלל של אלא) פרטי, איש של רק (לא

כולם. שוים - הקדושה בענין הקדושה; בענין התנשאות מחייב זה

נאמר  זה שעל אהרן, של ההתנשאות כמו קדושה, של בענינים להתנשאות בנוגע רק היתה 14טענתם

"טלית  בבחינת - גו'" קדושים כולם העדה כל "כי טענו: זה ועל קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל
תכלת" הקדושה.15שכולה בענין בהתנשאות הצורך מהו תתנשאו", "מדוע כן, ואם ,

ההנהגה  לצורך רק שאינה - קרח חלק זה על שגם - מלך שהיה משה של לנשיאות בנוגע ועלֿדרךֿזה
המשחה, בשמן המלך את שמושחין  מזה כדמוכח קדושה, של ענין גם בה יש אלא ישראל, כבנשיאי כו',
וכו']. המקדש כלי הכהנים, את משחו שלכן קדושה, של ענין עם קשורה המשחה בשמן משיחה והרי

שאהרן  לו מוטב כן, ואם מגדולתו, הוא גם ירד תתנשאו", "ומדוע הטענה תתקבל אם - קרח אבל
גדולה. של ענין ישאר אצלו שגם כדי ממנו, למעלה שיהיה אף גדול, כהן ישאר

מחלוקת - הפרשה ועיקר תוכן בכל היא זו שקושיא ,gxwוכיון

קושיא,- אין מחלוקתם (ועל ואהרן משה על חלקו קרח) רק (לא איש ומאתיים החמשים שגם דאף
איש  ומאתיים החמשים ואילו קרח, של היתה המחלוקת שעיקר הכתובים, מפשטות מובן הרי כנ"ל),

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

יד.4) ח, בהעלותך
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כא,6) נשא בלקו"ת ונתבאר הובא - א פ"ו, במדב"ר ראה

ב.
ב.7) ד, במדבר
נשא.8) ר"פ
עה"פ.9) פרש"י

ג.10) טז, פרשתנו
ב.11) שם,
ובפרש"י.12) כב א, דברים
כ.13) כא, חוקת פרש"י ראה
יג.14) כג, הימיםֿא דברי
ס"ה).15) (לקמן התנחומא לשון ראה
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שכתוב  ממה לדבר, וראיה אליו. להצטרף אותם ופיתה ששידל לקרח טפלים אל 16היו (משה) "וידבר
ezcrקרח lk l`eלכם רב (ומסיים) ielוגו' ipa וכאשר מקרח, באה המחלוקת שעיקר ידע שמשה כיון ,"

הטפל  גם יתבטל ובמילא המחלוקת, עיקר תתבטל בו, יחזור -קרח

"ויקח התיבות הפרשה) (בציון רש"י מעתיק הקושי gxwלכן עיקר שזהו כיון גו'"), "ויקח (ולא "
הפרשה. תוכן בכל

בנוגע‚. - הפרשה בכללות  עיקרית קושיא מצד onflועוד דלכאורה, - קרח מחלוקת נתעוררה שבו
להתעורר צריכה המחלוקת היתה תתנשאו", ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל "כי רב הטענה זמן משך

זה: לפני

וגם  לוי. לשבט וניתנה הבכורות מן העבודה ניטלה תורה, ל)מתן בסמיכות שהיה העגל (חטא לאחרי
להיות  המילואים ימי שבעת במשך אהרן את רבינו משה חינך המשכן מהקמת הנה - ובניו לאהרן בנוגע

כהנים. - ובניו גדול, כהן

מתן  בשעת שמצינו כפי - ישראל בני משאר מובדל אהרן כבר היה המשכן הקמת לפני עוד מזה: ויתירה
כו'" לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך, מחיצה (משה) ש"אתה באופן 17תורה הלימוד סדר היה כן לאחרי וגם .

העם  וכל הזקנים, אהרן, בני ואחרֿכך פרקו", משה לו שנה אהרן נכנס הגבורה, מפי לומד היה .18ש"משה

משה? על מחלוקתו עם כלֿכך רב זמן קרח המתין למה כן, ואם

מפרשים  מוקדם 19יש אין שהרי הזמנים, סדר כפי שלא כאן ונכתבה כן, לפני היתה קרח שמחלוקת
בתורה  .20ומאוחר

משמרת  את ושמרו עליך "ונלוו לוי לשבט בנוגע הפרשה בהמשך שכתוב מה מתרצים [ועלֿפיֿזה
וגו'" מועד ונכתבה 21אוהל כן, לפני אירעה זו פרשה שכל כיון - זה לפני כבר היה הלוים שמינוי אף ,

במקומה]. שלא

זה שהיה לומר בהכרח אופן, בכל כי מספיק, אינו זה תירוץ okyndאבל, znwd ixg`l ממה כדמוכח ,
הפרשה  בהמשך ציפוי22שכתוב גו' אותם ועשו גו' המחתות את "וירם :gafnl,יוקשה עדיין כן, ואם ."

עוד היתה ישראל בני מכל אהרן הבדלת לעיל.iptlשהרי כנזכר המשכן, הקמת

עוד „. על (נוסף קרח דמחלוקת הפרשה בכללות כלליות קושיות שהן אלו, קושיות שתי ובגלל
" לומר רש"י מקדים - הענינים) בפרטי efקושיות dyxt היה זה ובמקום מיותרות, אלו תיבות (דלכאורה:

קרח "ויקח להוסיף צריך לכן ebe'רש"י הפרשה, בכללות קושי שיש שכיון להודיע רש"י כוונת אלא - "
dyxtd lk:"תנחומא רבי במדרש נדרשת יפה להיות) צריכה

לפירוש  להגיע מוכרחים זו בפרשה הנה הפשט, דרך על הוא - רש"י אומר - שלי שהפירוש אףֿעלֿפי
הדרוש, דרך על

לעיל  שנתבאר מה משה 23[ועלֿדרך רבי של "מיסודו שלח: פרשת בסוף רש"י שכתב למה בנוגע
הדרוש], לדרך שזקוקים מכריח גופא שהפשט - כו'" העתקתי הדרשן

זו  שדרשה כיון תנחומא", רבי ש"במדרש הדרשה - רש"י אומר - בוחר הנני גופא שבדרוש אלא
הפשט  לדרך קרובה .*היא

תנחומא )* במדרש הובאו שלא - מדרשים ובעוד  ואילך) ב (קט, סנהדרין מסכת רבה, שבמדרש הדרשות שאר מהֿשאיןֿכן

הפשט. לדרך קרובות אינן -
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דֿז.16) שם, פרשתנו
כד.17) יט, יתרו פרש"י
ב.18) נד, מעירובין - לב לד, תשא פרש"י
רמב"ן.19) גם וראה ראב"ע.
ועוד.20) כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית פרש"י

ד.21) יח,
בֿג.22) יז,
(2333 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה שלח ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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זו "פרשה רש"י בדברי הכוונה zyxcpוזוהי dti:"תנחומא רבי במדרש

בגמרא  "פרשה 24איתא שרק לומר שייך שלא כך, וכו'", נאה אינה וזו נאה זו שמועה האומר "כל :
תנחומא", רבי במדרש נדרשת יפה מדרש זו (מלבד המדרשים שבשאר הדרשות או הפרשיות, שאר ואילו

יפות. וכולן ברורים", כולם אהובים ש"כולם בודאי חסֿושלום; יפות אינן תנחומא) רבי

זו "פרשה באמרו רש"י כוונת zyxcpאלא dtiלדרך ביחס - היא תנחומא" רבי כי:hytdבמדרש ,
הפשט. לדרך קרובה זו דרשה (ב ) זו, לדרשה זקוקים הפשט דרך מצד (א)

תנחומא ‰. רבי שבמדרש הדרשה את רש"י על *ומביא נתקנא משה, עם לחלוק קרח ראה "ומה -
אבא  אחי קרח, אמר הדבור. עלֿפי קהת בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל, בן אליצפן של נשיאותו

. היו השניה,ארבעה את ליטול ראוי  מי  גדול , כהן ואחד מלך אחד גדולה, בניו שני נטלו הבכור עמרם .
עליו  חולק הריני מכולם, הקטן אחיו בן את נשיא מנה והוא לעמרם, שני שהוא יצהר בן שאני אני לא
. שכיניו ראובן משבט רובן סנהדראות ראשי וחמישים מאתיים וכנס עמד עשה, מה דבריו. את .ומבטל

בציצית  חייבת תכלת של שכולה טלית לו אמרו משה, לפני ועמדו באו תכלת, שכולן טליתות והלבישן
פוטרה, תכלת של אחד חוט אחר מין של טלית אפשר עליו, לשחק התחילו חייבת, להם אמר פטורה, או

עצמה": את תפטור לא תכלת שכולה זו

בן  אליצפן של נשיאותו על ש"נתקנא בגלל אלא) אהרן, כהונת (לא היתה קרח של המחלוקת סיבת
הוכרח **עוזיאל" ולכן דראובן, איש וחמישים למאתיים כלל שייכת היתה לא אליצפן על שטענתו אלא, ,

אהרן. כהונת על לטעון

- אליצפן מינוי לאחרי מיד טוען היה אם עתה,hiyt`אבל, עד המתין למה מקשה: היה אחד שכל
גם כולל קהת, בני על לנשיא אליצפן את gxwשמינו lr.דורש הוא עצמו כבוד שרק מוכח, שמזה -

טענה איזו שתהיה עד להמתין - ברירה בלית - הוכרח זה.uexizeולכן, על בידו

וכיון  ציצית, פרשת שנאמרה עד שחיכה - כו'" טליתות הלבישן כו' עשה "מה רש"י: שממשיך וזהו
כמו - משה יאמר "למה שלדעתו לקושייתו: ראיה יביא מזה תכלת, חוט צריך שאין - שכל עלֿפי שהוא

תתנשאו".

בזה ו  רק - באמיתית כי עליו, אליצפן נשיאות תתבטל - טענתו תתקבל שאם היה, שלו החשבון
באהרן. ולא נתקנא,

.Âזו "פרשה הלשון לדיוק בנוגע - רש"י שבפירוש המופלאים לענינים בנוגע להוסיף dtiויש
שבת: להלכות ששייך ענין עלֿפי נדרשת",

במשנה  יצא 25איתא ואם ברומח, ולא באלה ולא בתריס ולא בקשת ולא בסייף לא האיש יצא "לא :
שנאמר  לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים לו. הן תכשיטין אומר אליעזר רבי חטאת. וכתתו 26חייב

שם: ובגמרא מלחמה". עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא ולא למזמרות וחניתותיהם לאתים חרבותם
להן, אמר המשיח, לימות בטלין הן מה מפני לו, הן דתכשיטין מאחר וכי אליעזר, לרבי לו אמרו "תניא

תנחומא)* שמדרש ראיות כמה יש הרי - בֿג) (פי"ח, רבה במדרש גם הובאה זו שדרשה ובפרט קדם ואף רבה, למדרש

בובער לדעת רבה, שבמדרש קרח כלשונו פרשת ממד"ת א נעתקה (לח, ס"ד ס"ט תנחומא למדרש שלו ב"מבוא" (ראה

ואילך)).

השולחן)** מי הארון, ישא מי החלוקה - קדושה של ענין גם בה .וכו'שהיה
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א.25) סג, שבת

ד.26) ב, ישעי'
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אשרגא  דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא שנאמר צריכין, שאינן לפי
מתוך בצהרים, נר - בטיהרא "שרגא רש "י: ופירש jixvבטיהרא", epi`y,d`p epi` שהוא הזה בזמן אבל ,

הן". תכשיטין - מלחמה עת

דבר  מהֿשאיןֿכן (יופי), נוי בו יש - בעתיד צורך בו שיהיה או עתה, צורך בו שיש דבר כלומר:
יתכן  הרי מלחמה, אין היום אם גם (כי מלחמה עת שהוא הזה בזמן ולכן, נוי. בו אין צורך, בו שאין
יהיה  לא שאז לבוא, לעתיד מהֿשאיןֿכן הן; תכשיטין אזי - זיין בכלי צורך ויש מלחמה), תהיה שמחר

נוי. של ענין בהם אין - חרב" גוי אל גוי ישא "שלא כיון זיין, בכלי צורך

זו "פרשה רש"י בלשון הרמז זוdtiוזהו שדרשה לפי דייקא, יפה - jxevנדרשת" da yi להבנת
מקרא). של פשוטו להבנת צורך בה שאין דרשה כמו (ולא מקרא של פשוטו

***

.Ê.שלח פרשת שבת בשיחת נכלל - שלח בפרשת רש"י בפירושי הביאור המשך

***

.Á.'גו קרח ויקח דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

אמר:) המאמר (לאחרי

יותר  קצר זה שבוע דפרשת תורה' שה'לקוטי כיון הנה - תורה' ה'לקוטי אודות להמדובר בהמשך
ללמדו. רבים סיימו בודאי הרי זה, שלפני דהשבועות בפרשיות מאשר

"לחיים" עתה יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', ה'לקוטי לימוד שסיימו אלו כל ,27ולכן:
הבאים. בשבועות תורה' ה'לקוטי לימוד המשך על נתינתֿכח זה ויהיה

***

.Ë,"חטא תשאו תרימו לא אם "הא וגו'", חטא עליו תשאו "ולא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תרומת  חלק מצד הוא שאיסורו לתרומה הטבול במעשר דקאי - תמותו" תחללו אם הא תמותו, "ולא
קדשים  חילול ואיסור גזילה, איסור איסורים: שני בו שיש כיון בכתוב, האיסור נכפל ולכן שבו, מעשר

ואילך. 56 עמוד ל"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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וש"נ.27) .33 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd daiyn .mixg`l `ypidl zei`yx dpiidzyáø øîà̈©©
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aèâ,okn xg`l,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷åeilr did okle §¥§§©¨©§¦©¤©§¦§©§
dphwl uelgiyk okn xg`l eilr xq`z `ly zyxgd z` yxbl

.lcbzyk
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dgkedde .llk diepw dpi`y e` ixnbl diepw `id m`d xacd
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Á¯˜ ˙˜ÂÏÁÓ· Y Â˘ÂÚÏ ‡ËÁ ÔÈ· ÔÂÈÓ„‰

בשני ועדתו קרח נענשו ואהרן, משה  על במחלוקתם 
נבלעו ואבירם  ודתן  לקרח" אשר האדם  כל  "את  עונשים :

שאולה " חיים  להם  אשר  וכל הם  "וירדו  וחמישים1– ,
נשרפו הקטורת , מקריבי  איש , .2ומאתים

לעבירה בדומה  הם  מלמעלה  הבאים  שהעונשים  ידוע ,
חז"ל כלשון האדם, בה3שעושה מודד שאדם  במדה  :

הדעה לפי ואפילו הדעות, לכל – וזאת  לו. 4מודדים

אלא והעבירות, המצוות של תוצאה  אינם  ועונש  ששכר
הדעה לפי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  עצמו , בפני  סגולי .4ענין

האדם מעשה של טבעית תוצאה הם  והעונש  .5שהשכר

שבין והדמיון הקשר מהו להבין: אפוא , צריך,
החטא לבין באדמה , והיבלעות  שריפה  של העונשים 

ואהרן משה  על  מחלוקתם  – אלו אנשים  של ?6והפגם

.·
Ï"‰ ¯˘˜‰ Ï˘ ÈÂËÈ·‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘

ניתן – שאולה" חיים  "וירדו... – הבליעה  עונש  לגבי
בפשטות להסביר על7היה  ועדתו קרח מחלוקת  שכנגד ,

כל את עשה  שמשה באומרם משה , שמינה  המינויים 
מלבו כוונתם 8המעשים  וכנגד ,`ypzdlהמחלוקת על ֿידי

" אשר עד הידרדרו הם  וכדומה , חייםecxiלכהונה  ...
dle`y. ירידה של  שיא  –

השריפה : עונש  לגבי וכן

מובן הפסוקים  הקרבת9מפשט  על בא  השריפה  שעונש  ,
זרה אש  זו שהיתה  וכיון לאש . שקשורה משום10הקטורת, ,

" לכן כהנים , היו ותאכל...".y`eשלא  ה' מאת  יצא 

משה עליהם  ציוה  הקטורת את הרי מובן: לא  עדיין אך
אשר "האיש  בענין לברר  כדי  זה  היה  אמנם , להקריב !

הקדוש " הוא  ה ' אובדים "11יבחר  "וכולכם  אך,12, ,
חטאם , לעיקר קשור זה  אין כפיmzwelgnlלכאורה , .

האלה "החטאים  שריפתם : לאחר עצמו, בפסוק  שמודגש
בנפשותם13בנפשותם " פושעים  "שנעשו כלומר , –

ewlgpyה .14קדוש ֿברוךֿהוא "על

שיעשו ציוה  הקדושֿברוך ֿהוא  מכך: יותר 

"לאות שיהיו כדי  למזבח", צפוי  פחים  "רקעי ממחתותיהם 
מאותן היו אלו שיאמרו dpedkdלזכרון lr ewlgpy"15–

העיקר חסר הקטורת, הקרבת  בגלל  נשרפו שהם נאמר ואם 
" אשר על עונש  שזהו  .ewlgp"...16ב "אות ",

קשור עצמו "נשרפו" של שהעונש  לומר , אפוא, הכרח,
ויש הכהונה ". על שנחלקו מאותן הן אלו שיאמרו  ל"זכרון

זה ? קשר מהו להבין:

לפי הבליעה : עונש  לגבי הסבר דרוש  לכך בדומה 

" של בפרט  הוא  העיקרי הדגש  לעיל, וכלecxieהאמור הם
להם  dle`yאשר  miig עונש – "dcixidחטא לעומת 

נראה , חז"ל ומדרשי הפסוקים  לפי  ואילו – ההתנשאות 
של  בפרט היה  העונש חז"ל:drilad17שעיקר  כלשון ,

"בלועים ".

.‚
ÚÏ·Â Û¯˘ Á¯˜

המדרש דברי את להבין צריך יותר18כן  לקה  ש "קרח

ונבלע שנשרף –19מכולם דינין? שני  בו נעשה ולמה  .
ואומרים מתרעמין הבלועים הרי נבלע  ולא נשרף  שאילו

והרי קרח אלא  הזה  הפורעניות  כל את עלינו הביא  שלא 
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לבֿלג.)1 טז,
לה.)2 שם,
ואילך.)3 ב ח, סוטה
אֿב).)4 (יב, אחרון בית בשל"ה ונתבארו הובאו הדיעות ב'
5(,137 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בהגהה. פכ"ד תניא גם ראה
וש"נ.
הט"ו )6 (השאלה באברבנאל הקשה וראה )כן הבליעה. לעונש בנוגע

והסוד. כו' הדרוש ע"ד ביאורים כמה התורה מפרשי
שנת )7 קושטא דילישקאש. (להר"י נועם אמרי לה. טז, פרשתנו בחיי

ד. פי"ח, במדב"ר וראה לב. שם, זקנים מושב שם. תש"ל) ירושלים ש'.
עה"פ. אברבנאל

ואילך.)8 כח טז,
לדוד )9 משכיל (וראה ה יז, לה. שם). ורש"י (תנחומא וֿז טז,

שם. אברבנאל וראה שם). בפרש"י

א )10 (יוד, בשמיני פרשתנו )ע"ד תנחומא וראה ואביהו. נדב בחטא
כו'". נשרפו "שבו ו: שם, פרש"י ה.

ז.)11 טז,
הנ"ל.)12 ופרש"י תנחומא
ג.)13 יז,
שם.)14 פרש"י
שם.)15 פרש"י
דבר )16 הוא שקטורת כיון האות הוא גופא שבזה י"ל בפשטות

הקטורת). (בהקרבת נשרפו לכן הכהונה, על חלקו ואלו לכהנים, השייך
כן. פי' לא שם לדוד במשכיל וכן שם באברבנאל אבל

ועוד.)17 ל. טז, יקר כלי וראה
יט.)18 פי"ח, במדב"ר ט. פרשתנו תנחומא
א).)19 (קי, בסנהדרין מ"ד לחד ח. יח, פרשתנו בספרי וכ"ה
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היו נשרף  ולא נבלע  ואילו ניצול. וקרח  נבלעין הן
את עלינו הביא  שלא  ואומרין מתרעמין השרופים 
ניצול. והוא  נשרפין הן והרי קרח  אלא  הזה  הפורעניות

מיתות ". בשני נדון לפיכך

בלבד, אחת במיתה  "נידון" היה  הוא אם אף  ולכאורה,
די שאין סברו  האחרת  במיתה  הנענשים  כאשר גם  הרי

"והוא  לטעון יכלו  לא  זאת , בכל עונשו, ",levipבחומרת
בעונש  נענש  הרי .dzinכי 

.„
˙˜ÂÏÁÓÏ ‰Ó¯‚ Y "˙Â„Á‡"Ï Á¯˜ ˙˘È¯„

הנקודה היתה  מה  תחילה  להבין יש  זאת  כל  להבין  כדי 
במחלוקת  קרח:העיקרית 

היתה קרח קדושים20טענת  כולם העדה  כל "כי :
ה'". קהל על תתנשאו ומדוע  ה ' ובתוכם

ולא יהודים , בין הבדלים  יהיו שלא  רצה  הוא  כלומר,
להיות צריכה דעתו, לפי כך, אחרים . על אחד יהודי  יתנשא 

ישראל בין .21האחדות 

היתה קרח של והתנהגותו שטענתו אומרת , והתורה 
בתרגום שמתורגמת  כפי מחלוקת , – האחדות  מן להיפך

" המילה  שמכאןgwieאונקלוס  עד "ואתפלג ": – קרח"
דוגמא  "llklנלקחת – המחלוקת  המחזיקlkענין

בלאו עובר כקרח *22שנאמר22במחלוקת יהיה  ולא 
.23וכעדתו"

שדרישתו  ייתכן כיצד גרמהzecg`lולכאורה ,
zwelgnlמחלוקת כל אשר  עד כלֿכך חמורה  ומחלוקת  ,

קרח  למחלוקת  קשורה  יהודים  ?24בין

.‰
ÂÏ˘Ó „È˜Ù˙ ‡¯· ÏÎÏ

" רבינו משה  בתשובת  נרמז לכך וידעxwaההסבר

במדרש25ה '" שמוסבר כפי בפירושו26, זאת  מצטט ורש "י  ,
הקדוש ֿברוךֿ חלק  גבולות  משה: להם  "אמר התורה: על
שאמר זהו  בלילה? יום  לערב  אתם  יכולין בעולמו, הוא 

בין27הכתוב אלקים  ויבדל בקר  ויהי ערב  ויהי בתחילה:
העכו"ם ... מן ישראל  את  הבדיל וכך  החושך... ובין האור
בקדש להקדישו אהרן ויבדל שנאמר: אהרן, הבדיל וכך

לעכב28הקדשים אתם  יכולין אם  הבדלה29. אותה 
כך הלילה , ובין היום בין הקדוש ֿברוךֿהוא שהבדיל

זו". את  לבטל תוכלו

מאמרות "בעשה  הוא : לכך העולם ",30ההסבר נברא 
אחד" "במאמר של*30ולא באופן היא  הבריאה ולכן ,

דרגות יש  – בעולמו " הקדוש ֿברוךֿהוא  חלק  "גבולות 
הנבראים בין הוא31שונות  שבה  תכונה  יש  נברא לכל .

האחרים מן .32נבדל

של בזמנים "גבולות" שיש  כשם  ובקר ",בדיוק  "ערב 
אחד כל וכאשר לו. דוקא  המיוחד תפקיד יש  זמן שלכל
הם והגבלתו, להגדרתו בהתאם התפקיד את ממלא  בנפרד

ל"יום  ביחד זה את  זה  ,cg`"33משלימים 

נברא , כל של ותפקידו עבודתו לגבי גם  הוא  כך
התפקיד את  מבצע  נברא  כל כאשר  היא  הבריאה שלימות 

והגבלתוed`שלמענו להגדרתו בהתאם  .32נברא ,

אלא המיוחד , תפקידו את מבצע  איננו  נברא כאשר
לבלבול גורם  הוא  אחר, לנברא שיועדה עבודה  מבצע 

בראשית .34סדרי

.Â
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יש כך הנבראים , בין והבדלים גבולות שיש  כשם 
הענין שהיא שבבריאה , הקדושה אור  בתוך גם הבדלים 
בקדושה שונות  דרגות  יש  בבריאה , המצוי לבריאה  שמעל 

(עש "ן) נפש  שנה , עולם , התחומים: מן אחד :35בכל
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ג.)20 טז,
ואילך.)21 1049 ע' ח"ד [.....] לקו"ש וראה
הלאוין )22 ובמנין התורה מן כ"א אסמכתא שאינה להדיעה ובפרט

ועוד). שם רמב"ן שמיני, שורש להרמב"ם סהמ"צ (ראה
ה.)*22 יז,

כ.)23 פי"ח, במדב"ר יו"ד. פרשתנו בתנחומא וכ"ה שם. סנהדרין
שם, במדב"ר ד'. שם (תנחומא ד טז, פרש"י המחלוקת.)ו וראה מפני

(ובמדב"ר  ד שם ובתנחומא כו'. המחלוקת קשה כמה כז: שם, פרש"י
לקרח שכנים שהיו ה): zwelgndשם, lra'ע ח"ח [.....] לקו"ש וראה .

וש"נ. ואילך, 104
שמים )24 לשם שאינה כו' מחלוקת כל מי"ז: פ"ה מאבות להעיר

כו'.efכו' קרח מחלורת
ה.)25 טז,
ג.)26 שם, תנחומא וראה ז. שם, במדב"ר ה. פרשתנו תנחומא

ד. שם, במדב"ר
דֿה.)27 א, בראשית

כג,)28 (דה"א ובכתוב קדשים. בקדש ובבמדב"ר: בתנחומא. כ"ה
קדשים.)יג  קדש

לערב.)29 שם: בבמדב"ר אבל לפנינו. בתנחומא כ"ה
ח"ב )30 (ראה כו' וחילופים צירופים ובהן אותיות כמה מאמר ובכל

ופי"ב). פ"א
רפ"ה.)*30 אבות

מדרש )31 פ"ו. ב' שער הפרדס הנ"ל במאמרז"ל הפירושים ראה
שם  (אבות ד"ה )שמואל תרנ"ט. בשלום פדה בד"ה ונתבארו הובאו –

רב  שלום (וד"ה תש"ד.)הנ"ל
ע"י )32 ודוקא בתחתונים, דדירה הכוונה מצד הוא לזה והטעם

לקו"ש  וראה הקב"ה. של הפשוטה אחדותו מתגלית בהבריאה הריבוי
ט'. סעיף לקמן ובכ"מ. וש"נ. ואילך, ז' סעיף 439 ע' חי"ז [המתורגם]

עולם.)33 של תשמישו בשביל ז: שם ובמדב"ר ה'. שם תנחומא ראה
34(.39* הערה לקמן ובהנסמן יט. יט, קדושים רמב"ן ראה
(אוה"ת )35 יצירה הספר של יסוד הוא אלו בחי' ג' ענין על אשר

ואילך). תתטז ע' יתרו
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המשנה לדוגמא , במקום. ב "עולם", הבדלים 36יש 

יש מזו. למעלה  זו ישראל, בארץ  קדושות  עשר  מונה 

שבת שבת , טוב , יום  החול, ימות  בזמן: ב "שנה ", הבדלים 

הכפורים . יום  – שבתון

ישראל. בנשמות ב "נפש ", גם  הבדלים  ישנם  וכך 

תליתאי": "עמא  של הכללית  החלוקה  קיימת לדוגמא,
מכהן עצמם : הכהנים  ובתוך ישראלים . לוים, כהנים ,

גם קיימת  גדול. כהן של ביותר הנעלה לדרגה  ועד  הדיוט

שבטיכם " מ"ראשיכם ישראל: אצל סוגים  לעשרה  החלוקה 
מימיך" ו"שואב  עציך " ל"חוטב  חלוקה37ועד ואף  .

רבוא .38לששים 

תפקידם ", את  ישנו "שלא צריך הנבראים  שאצל וכשם 

לו המיוחד תפקידו את  ימלא  נברא  את39שכל ולא  ,

בבריאה . שלום של מצב  מושג  וכך האחר, של תפקידו
רק קיימים  ואחדות  ששלום  כפשוטה , העולם, הנהגת  וזוהי

באחר לוחם ואינו רעהו , גבול את  משיג  האחד אין כאשר
לזולתו. השייך את  לעצמו לקחת  כדי

הקדושה בדרגות  גם  קיים*39כך  שהשלום אין, כאשר
בכל לאחרת , אחת דרגה של והתנגדות גבול השגת 

עולם את40התחומים : מבצע  אחד כל אלא ונפש , שנה  ,

המיוחד וענינו .41תפקידו

.Ê
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שלום  של מצב  זה  אין עדיין כל`izinאך שהרי ,

יכול זה מצב  לאחרת . קשר לה  ואין נפרדת , היא  דרגה 
לזה , זה בין  מלחמה אין כי מושאל, בשם  "שלום " להיקרא 

ואחדות . אמיתי שלום זה  אין אך

בין והשלמה השפעה  יש  כאשר  הוא  האמיתי  השלום 

את מבצעת דרגה  שכל יחדֿעםֿזאת  השונות . הדרגות 

"וקרא דרך על הדדית , והשפעה  קשר ביניהן יש  תפקידה ,
דין" מן דין ומקבלין זה  אל הגבוהה42זה  מהדרגה  או ,

חז"ל שאומרים  כפי יותר. לנמוכה המקדש ,43יותר בית על

ההשפעה היא  וכזו כולו. העולם  לכל יוצאת אורה  שמשם
החול ימי ששת  על השבת  הכהן44של של ההשפעה  ,

ישראל בני על וכדומה .45הגדול כהנים , ברכות  ,

נבנו המקדש  ובית  המשכן שני: מצד גם לכך  ובדומה 

מישראל ואחד אחד כל מנדבת  והשראת46מלכתחילה  ,

לקרבנות קשורה המקדש  ובבית במשכן ,47הקדושה
ומביאים . מקדישים  שישראל

קדושת רק  לא  "שנה ": – הזמן בתחום  גם  זה  ומעין
דקדשינהו "ישראל שהרי ישראל, בעבודת  תלויה טוב  יום 

שטרח 48לזמני" "מי  הכלל נאמר  שבת לגבי גם  אלא ,
בשבת " יאכל שבת  היא ,49בערב  הפנימית  שמשמעותו ,

שעבודתו ככל יתירה היא  יהודי אצל השבת  שקדושת 

יתירה היא השבוע  ימי .50בששת

הגמרא ה "נפש": הכהן51ובתחום  לגבי אומרת 

ולברך52"וקדשתו ראשון לפתוח  שבקדושה . דבר  לכל 
הביטוי ומפשטות  ראשון", יפה מנה וליטול ראשון
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ואילך.)36 הי"ג פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ואילך. מ"ו פ"א כלים
ב*. קסא, מזח"ג ולהעיר –

נצבים.)37 ר"פ
א)).)38 (מ"ח, פל"ז (תניא כו' מתחלק שורש וכל שרשים שהם
(מעין )39 שהם פרטים גם בנ"י.)ובו שאר של תפקידם

גם)*39 ואילך.ראה 243 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש
למקום )40 השבת את שמוציא שענינו תחומין מאיסור ולהעיר

פ' להרח"ו המצות טעמי (ראה בשבת מלאכה איסור משא"כ הקליפות,
ג' (כרך בראשית אוה"ת עירוב, כוונת האריז"ל סי'דור ב.)בשלח. תעד,

ואילך). 70 ע' חי"א לקו"ש
אל )41 מחול להסיף האדם בכח שיש למה סתירה זה שאין ומובן

ובנפש: בשנה בעולם קדשים mleraהקודש, תרומה מעשר הפרשת –
א), יד, שבועות א. ב, (סנהדרין העזרות ועל העיר על מוסיפין dpyוכו'.

טוב, ויום שבת תוספות א), יז, ביצה (ראה לזמני מקדשינהו ישראל –
ytpa גופא שבישראל מהגבולות ולהעיר גר. לגייר כנעני, עבד קנין –

נדבה )(כבנדו"ד  כו' ואיש איש "כל ויובל שמיטה הלכות סוף מרמב"ם
– ללוים" לכהנים שזכה כו' קדשים קדש נתקדש הרי"ז כו' רוחו

שהציב  שהקב"ה ציווי', וע"פ התורה בכח האדם, עושה זה כי
(וזמנים  שבאופנים לאדם כח ונותן המצווה הוא מסויימים )הגבולות,

נדרים  מצות מדרמ"צ (ולהעיר הקדושה גבול להרחיב ומצוה לו )אפשר
שלוחי. שהן המצות כבדו ו: ויגש תנחומא (ראה הקב"ה של שלוחו וה"ה

השליחות  משנה שכאשר מובן וא"כ ג)). (א, ויקרא ר"פ לקו"ת וראה
שו"ע  ואילך, ה"ב פ"א ושותפין שלוחין הל' (רמב"ם השליחות בטלה

קפב סי' וכו'חו"מ חומרות מצוה. הידור ענין ישנו ובכ"ז ואילך). ס"ב
ב  צח (כתובות מהשקו"ט ולהעיר והשליחות. התורה מציווי ג"ז כי –

ס"ח  שם שו"ע ה"ד. שם רמב"ם סע"ב. כ, מעילה על )ואילך. כשמוסיף
השליחות. דבטלה או שליח הוי אם שליחותו

תשא.)42 ר"פ תו"א ראה
שם.)43 וברש"י ב פו, מנחות ראה
א).)44 פח, ב. סג, (זח"ב יומי כולי מתברכין מיני' דשבת
הנרות.)45 את בהעלותך דרושי ראה
הבית.)46 ולבדק לקרבנות השקלים ע"י לאח"ז: וכן
הל')47 רמב"ם א. יב, (שבועות המזבח דקיץ מקרבנות להעיר

עבודתם  דברים ובכמה ה"ט). פ"ד רע"א שקלים טו, (שבועות מחנכתם
חי"ד  לקו"ש וראה הי"ב). פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם שם. ובפרש"י

.38 ובהערה 76 ע'
א.)48 יז, ביצה
א.)49 ג, ע"ז
שבתותי )50 את ד"ה ובארוכה ואילך. א כד, שה"ש לקו"ת רא

ועוד. ה'ש"ת.
ב.)51 נט, גיטין
שם.)52 עה"ת ובפרש"י שם. גיטין פרש"י וראה ח. כא, אמור

*(.jli`e 149 'r `"lg y"ewl d`xe
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לכהן קדושה  שנוספת  מובן, עלֿידי53"וקדשתו"
בלבד54ישראל שלום ודרכי כבוד של ענין זה אין  אלא55. ,

בקדושה "וקדשתו".56הוספה  –

הד בין והבדל שוני  יש  כאשר זה אחדכל כל  אך רגות ,
האחר. על משפיע 

.Á
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של ביותר הנעלית לדרגה  מגיעים  זאת  באמצעות 
כפי כאחת . הדרגות  כל של השלימות  לשיא  השלום ,

הזקן אדמו"ר  צריכים57שמסביר שכולם  ישראל, כלל על
כשם בדיוק  שלימה . אחת קומה  ישראל וכל לזה, זה 
המשפיעה ומעלה  תכונה אבר  לכל יש האדם , גוף  שבאברי
ישראל, בני  – בנמשל גם כך האברים, לשאר ומועילה 
קומה בעל שהוא האדם  "כמשל הזקן: אדמו"ר  כלשון
ולמטה , המדרגה  סוף  הם  שרגליים  שאף  ורגליים , בראש 
בבחינה הרי  מכלֿמקום  ממנו, ומעולה העליון הוא  והראש 
וגם בהם , להלך שצריך להרגליים, ומעלה יתרון יש  אחת 
מקיזין בראש  כובד  כשאירע  וגם  והראש , הגוף מעמידי  הם
שאין ונמצא , ממנו, חיותו ומקבל  ונרפא  ברגליים  דם 
קומה ישראל כל הנה כך הרגליים . בלתי להראש  שלימות 

שלימה ". אחת

של שהשלימות "עולם ": – המקום  בתחום גם  כך
כאשר היא  הקדושות עשר מתוך ביותר הנעלית  הדרגה 

הקדושות עשר כל ישנן כאשר  הן", קדושות  .58"עשר

השלימות "שנה ": – הזמן בתחום  השנה59וגם  של
טובים , וימים  שבתות  החול, ימות כל בה  יש  כאשר  היא 

"שינוי" מלשון היא  שנה בחצוניות , שכפשוטו, 60כשם 

מורכבת *60ו "שני" שנה  :lknכל עם התקופות  ארבע 
שבהם . השינויים 

והאחדות  השלום שלצורך מובן, כלz`fdמכך כאשר  ,
דוקא חשובים  שלימה , אחת  מציאות  מרכיבים  הפרטים 
(בכל אחת  למציאות  התאחדות  כי  שביניהם , ההבדלים 
ידי על דוקא  נוצרת  נפש ) שנה , עולם, של התחומים 
השווה ידי על ולא  השונים , הפרטים שבין ההבדלים 
עליו לומר שאפשר האדם, גוף  לגבי שרואים  כשם שבהם.
שבין ההבדלים  כל בו יש  כאשר  דוקא  מושלם , שהוא 
ושס"ה אברים רמ"ח  שבין  וההבדים והרגל, הגוף  הראש 

.mipey61גידים 
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התחומיםdfענין שלושת  בכל ואחדות שלום של
הברי לגבי רק אמור העליונים ,הללו, העולמות  כולל אה ,

כללות ולכן העולם", נברא  מאמרות  "בעשרה שהרי
אור גם ולפיכך ושונים, רבים  מחלקים  מורכבת  הבריאה 
של שונות  לדרגות מתחלק  נפש , שנה , בעולם , הקדושה 

יוצרים*61עשר הם  שביחד וכו', מדרגות  עשר קדושות ,
בעולם . הקדוש ֿברוךֿהוא קדושת השראת  – שלם  ענין

כשלעצמו הקדושה  אור לגבי מזה :62אבל ויותר ,
eyxya מופשט שהוא  יתברך, בעצמותו מעלה, למעלה  ,

שלום של הענין כלל קיים  אין ותואר, הגדרה  מכל ונעלה 
האחדות הוא  הקדוש ֿברוךֿהוא  אלא והתאחדות ,

.63הפשוטה

אחדות  שנהefוגם  שבעולם, בקדושה  ונראית משפיעה
miycwdונפש : ycwaהמדה מן אינו הארון מקום  –64.
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(הקב"ה )53 ואני אזי – הכהן ע"י מתברכים שכיש את )להעיר מברך
סוס"א). קכח סי' או"ח אדה"ז שו"ע א. מט, (חולין הכהנים

דורשין )54 משמעות רק שלא מובן ועפ"ז שם. אשי רב לדעת וכן
שלפנ"ז. להדרשות בינייהו איכא

שם.)55 הגמרא ובהמשך שם במשנה ראה
קכח.)56 סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע וראה
נצבים.)57 ר"פ לקו"ת
הל')58 רמב"ם (ראה זב"ז תלויות הקדושות אין שהרי ועצ"ע

וכשבאו  לעת"ל). קדשה דלא למ"ד גם נלמד ומזה הט"ז. פ"ו ביהב"ח
לוי'* (במחנה פריצים בהיכל***.בה ק"ק אוכלים ד)וחללוה** את"ל –

יוד). יח, פרשתנו עה"ת בצפע"נ (נעתק ו מכתב תורה מכתבי וראה –
ע' חכ"א לקו"ש וראה – מסעות****. סילוק בשעת מהפלוגתא ולהעיר

שם. ובהערות 253
לתהלים )59 הצ"צ א). לא, (ערכין תמימה שנה עה"פ מדחז"ל להעיר

אור  ח )(יהל יט (תהלים ח).)עה"פ (ס"ד תמימה ה' תורת
סע"ב).)60 (שלח, מקץ ר"פ אוה"ת

ב.)*60 יב, בא ראב"ע ראה
ח"א )61 חב"ד הערכים ספר ואילך. 1141 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה

וש"נ. אברים. ע'
ב.)*61 שער פרדס ראה

כו'.)62 האדם שנשמת שכמו רפנ"א: תניא ראה
וש"נ.)63 ,440 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש גם ראה
וש"נ.)64 א. כא, יומא

my milk zeipynd iyxtnae ,`"id f"t dxigad zia 'ld m"anx .a ,fhw migaf d`xe ± l`xyie ,'iel ,dpiky dpgn :zepgn 'bda millkp zellka zeyecw xyrdc (*
.(cere .'h dpyn my dax 'il` .f"n my y"`xe y"x)

**(.cere .(my oievy) mpn` d"cq b"lx 'iq .jli`e izxn`e d"c c"qxq c"ei q"gz z"ey .a ,ap f"r zengln .` ,hi zekn `"ahixe o"anxd iyecig d`x
***(.a"rq ,g zegpn .` ,bq migaf .c"ei .gi epzyxt ixtq

****(.jli`e ` dv zegpn
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ב "שנה " המקום . מן למעלה  הוא עצמו המקום  65כלומר ,

אחת שהוא הכפורים , יום  רק66– יש  – וב "נפש " בשנה .
אחד" גדול .67"כהן

הכפורים ביום  הגדול  הכהן של כניסתו ובאמצעות 
ומעל והשלימות , השלום  לענין גורם  הוא  הקדשים , לקדש 
שהם כפי ישראל דרגות כל בתוך פשוטה , לאחדות – לכך

שלהם . הנפרדות  הקדושה  בדרגות

.È
‚ÂÏÈÙÏ Ì¯Â‚ ˙Â‚¯„· ÔÂÈÂ˘ Y ‰Ê‰ ÌÏÂÚ·

חז"ל דברי מובנים  ראהgwty"קרח 68כך מה היה 
zehylשעד למרות  היה " "שפקח  בביטוי השימוש  מן זה".

מובן, פקחותו, על שמענו  לא  envrעתה  df oiprnyרואים
ראה  "מה  – זאת ובכל היה ", –zehylש "פקח זה "

"שטות ". של ענין מעורב  ב "פקחות "

כדברי היא , והחכמה  הפקחות  הוא : לכך ההסבר 
אינו69חז"ל החכם  הנולד". את הרואה חכם "איזהו –

הפנימי התוכן  את  גם  אלא  שבדבר, הגלוי את  את  רואה 
יותר. מאוחר  שיתגלה  והנסתר,

קדושים כולם  העדה  כל "כי קרח טענת  כלומר,
מקום שאין ה'", קהל על תתנשאו ומדוע  ה' ובתוכם 
מכיון ופקחותו , מחכמתו נבעה  בישראל, שונות  לדרגות 

השל את איןשראה  ששם  ישראל, שבשרש  והאחדות  ום
פשוטה אחדות אלא שונות , לעתיד70דרגות  שיתבטא  דבר  ,

שנאמר כפי בעולם, שיהיו  ואחדות בשלום  גם על71לבוא 
כי רעהו... את  איש  ילמדו "ולא  לבוא  שלעתיד התקופה 

אותי ". ידעו כולם 

קיימת כזו אמיתית  אחדות  כי "שטות", זו היתה  אבל
למטה כאן ואילו לבוא ), (ולעתיד הבריאה בשורש  רק 

לעשותם " "היום  של כזה72בזמן  מצב  הרי אחדות73, איננו
מחלוקת . אלא  ושלום,

.‡È
ÍÎÓ ¯ˆÂ ,‰ÂÂ˘ ‰„ÈÓ· "ÌÈ˘Â„˜ ÌÏÂÎ ‰„Ú‰ ÏÎ"

‚ÂÏÈÙ
העדה "כל אומרים כאשר  הוא : לעיל לנאמר  ההסבר 
כהן) (שאיננו ישראל גם ולכן שווה, במידה  קדושים " כולם 
הרי וקטורת, קרבנות  ולהקריב המקדש  לבית  להיכנס  יכול
פילוג , מכך נוצר עבודתו ואופן  דרגתו זו  שאין מאחר

(הבורא הניצוץ  יהודי74"ואתפלג ": שבכל  האלקי (
קדושת השפעת  את  כלל בדרך מקבל הוא  (שמבחינתו
למעלה , מסתלק  הכה "ג) עבודת  באמצעות  הגדול, הכהן
של כזו  נעלית דרגה לשאת  מסוגלת הפרטית דרגתו אין כי

למטה . ונבלע  יורד (נברא) שלו הפרטי והניצוץ  קדושה ,

של מצב  אין כאשר ישראל: כלל לגבי  לכך ובדומה 
המבדילות המחיצות  נופלות כאשר ה'", קהל על "תתנשאו
העם לכל הגדול הכהן בין ולישראלים , ללוים  כהנים  בין
כל כאשר האמיתי , לשלום מגיעים באמצעותן (שדוקא 
פילוג נוצר  אותה) ומשלימה זולתה על משפיעה  דרגה 

התחתונים וירידת  שבעם , העליונים  עלית 75בישראל :

.76שבעם

.·È
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מידה הם ובליעה  שריפה  של העונשים  כיצד מובן בכך
מבטאים שניהם  כי המחלוקת, חטא  כנגד – מידה  כנגד

וירידה ): (עליה  והפירוד הפילוג  את 

הנעלים החלקים  ומסתלקים  מתכלים שריפה  ידי 75על

"וירדו... בליעה ידי ועל הנשרף . החומר של  יותר והזכים 
הפחותים החלקים יורדים  שאולה", יכולים76חיים  שאינם 

שריפה . ידי על  להתעלות 

שב להבדלים  גם  בפשטות , מתאים  עונשיםזה 
הקטורת ",78ובנענשים מקריבי איש  "ר"נ נענשו בשריפה  :
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כה,)65 שה"ש לקו"ת – מהזמן למעלה הוא שהעלי' בשבת הוא וכן
ובכ"מ. פו. ע' שבועות אוה"ת סע"א.

א )66 יח, (מנחות אחת עד תוד"ה יחידה.)ראה
ו.)67 טז, פרשתנו פרש"י ח. שם, רבה ובמדרש שם, תנחומא
ז.)68 שם ורש"י שם ובמדב"ר תנחומא
א.)69 לב, תמיד
70(– מהגבורות לעשות רצה שקרח למעלה d`lrdלהעיר ממטה

ואילך. סע"ב נד, פרשתנו (לקו"ת עיקר –kae".(n
ובכ"מ.)71 ס"ב, תרצ"ד תקעו ד"ה וראה לג. לא, ירמי'
ד )72 לענין שם דהגבורות לקו"ת זו דהנהגה ברואה", שגה "קרח

עיי"ש. לעת"ל, רק להיות אפשר עיקר
יחודים )73 הם שלמעלה ואילך) ב כט, (דרמ"צ עריות ממצות להעיר

אבל  היחוד, שלימות בתכלית שלם יחוד שם שנעשה כו' ונפלאים נעלים
נעשה  כ"א אלו, יחודים שם להתגלות א"א דפרודא, עלמא בבי"ע למטה

עיי"ש. כו' גמור ורע ערוה

א.)74 כז, ראה בלקו"ת הובא פ"א. אבי"ע דרושי שער ע"ח ראה
וכלים )75 מרובים אודות שהיו דלהיות דתהו, הכלים שבירת וע"ד

(ראה  למטה ונפלו נשברו והכלים למעלה האורות נסתלקו מועטים,
79 הערה וראה ובכ"מ). תרמ"ט. מות אחרי ד"ה .בארוכה

שהיא )76 ד"מחלוקת מי"ז פ"ה אבות המשנה מאמר מובן הנ"ל ע"פ
וכו' להתקיים סופה אין שמים לשם ושאינה להתקיים, סופה שמים לשם
גופא  דהמחלוקת משמע הלשון דמפשטות עדתו", וכל קרח מחלוקת זו

שם). לאבות שמואל מדרש (וראה להתקיים סופה
דמכיון  הדעות, ב' מתקיימים אזי לש"ש, היא המחלוקת כאשר כי –
הדיעות, ב' מוכרחות אז "שמים" מצד צ"ל שכן זה מצד הוא שהמחלוקת
לקו"ת  וראה הדיעות. ב' וביטול פירוד שנעשה לש"ש, כשאינה משא"כ

(להצ"צ  אור יהל ואילך.)שם. קצ ע' סוף
ב).)77 (קכא, סט"ו אגה"ק ראה
ואילך )78 א (שנח, פרשתנו של"ה בארוכה ר"נ )ראה דבין בהפרש

הבלועים. ואבירם דתן לבין השרופים איש
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שם "79שהיו אנשי מועד קריאי עדה  "ראשי80"נשיאי ,
דתן81סנהדראות " "סביב  נענשו הבליעה  ובעונש  .

כן לפני גם  שהיו לקרח ", אשר האדם  ו"כל ואבירם ",
ואף חטאיהם, אודות  בתורה כמסופר  נחותים , אנשים 

רשעים . נקראו

ענין שאולה " חיים "ירדו של בעונש  מודגש  זו מסיבה 
שבדרגות הקדושה  לניצוץ  גם  היא  בכך הכוונה  הבליעה .
בשאול, נבלע  הוא המחיצות  ביטול ידי שעל הנמוכות ,

כידוע הטמאות , קליפות  הניצוצות82בשלוש  לגבי 
הקליפות חיות  שמהן אלו, קדושה שניצוצות שבקליפות ,

בהם ".83הטמאות בליעה  "בבחינת  הם  ,

.‚È
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הן נענש  שקרח  המדרש , דברי גם  מובנים  זה  לפי
למחלוקת המקור בהיותו בבליעה . והן שהוא84בשריפה  ,

כולם את  שני85פיתה  את  גלוי באופן  עונשו גם כלל ,
ובפילוג שבפירוד  .86החלקים 

קיימת היתה  הענשים  באחד רק  נענש  היה  הוא  אילו
התחתון, או העליון החלק  הצלת – ניצול " "והוא  טענה

העונש . פגע  לא  שבו

" הענשים שני  בו קוימו eznypלכן  dtxypyעליונים)
עדsebeשבו) נתגלגל ואחרֿכך, שבו) (תחתונים קיים 

הבלועים  .rlape"87מקום 

.„È
'‰ Ú·˜˘ ˙ÂˆÈÁÓ‰ ÏË·Ï ÔÈ‡ :‰‡¯Â‰‰

ובמיוחד הזמנים  לכל הוראה נובעת  האמור מכל
שלנו: לתקופתנו

צורך אין לבבות  וקירוב  שלום  שלמען הטוענים , יש 
הקדוש ֿברוךֿהוא שקבע  וההבדלים  המחיצות  על  להקפיד
עדות לנשים , גברים  בין המחיצה  מהשמטת  החל – בעולם 

בדת לערב  נסיון וכדומה, למנין צירוף  וקידושין, בגט 
במחיצה פרצה גויים , להבדיל, לבין, יהודים בין ובאמונה
שלא "גיור" עלֿידי היל"ת , לעמים, ישראל בין המבדלת

וכדומה . כהלכה ,

ההוראה : נלמדת  קורח  וממעשה

הקדוש ֿברוךֿהוא ש "חלק  גבולות  מבטלים  כאשר
enleraמשה מתורת  להיפך שזה  – לעיקר  בנוסף  הרי ,"

אין גם  – הקדוש ֿברוךֿהוא  על נחלקו ה ', תורת שהיא 
לבבות , פירוד להיפך: אלא , שלום , בכך מביאים 

י לא  מזה , זה  הפוכים או שונים  שהם  יתכןבדברים ,
בין קשר  לדוגמא: ביניהם. מחיצה  עלֿידי אלא  חיבור,
(קדרת מחיצה  יש  כאשר  רק  אפשרי "אש " לבין "מים "
גורם אף  והוא  בחיבור , תועלת  אין ולא , וכדומה ) המים

האחרת . המציאות  של להתבטלות

ש "חלק והגבולות  המחיצות את  מחזקים כאשר רק
ואחד אחד כל וכאשר בעולמו", הקדוש ֿברוךֿהוא
הקדוש ֿברוךֿהוא ברא  שלשמו לתפקיד בהתאם מתנהגים 

mze`, השונים הסוגים  בין לשרור, שצריך שלום , נוצר  אז ,
נתיבותיה "כל  אשר  התורה , על הבנוי שלום  זהו  כי

.88שלום "

שם ... יהיה "לא  אשר  לתקופה , זוכים כך עלֿידי 
ותחרות קנאה  ולא  דוד89מלחמה מזרע  שהוא  משיח  יבוא ,

נאמר90ושלמה שלמה  שעל מנוחה ...91, איש  יהיה "הוא 
יהיו אז שגם  ולמרות בימיו ", ישראל על אתן ושקט ושלום 

כנאמר העולם , מאומות  נבדלים  זרים "92ישראל ,93"ועמדו
"ויתקן ביחד94הרי ה ' את לעבוד כולו העולם  את 

כולם95שנאמר לקרוא  ברורה  שפה  עמים אל אהפוך אז  כי
אחד". שכם ולעבדו ה ' בשם 
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וכן )79 ואביהו, נדב בדוגמת הוא איש ר"נ של דחטאם שם, בשל"ה
דמתו  הי' ואביהו נדב וחטא ואביהו, נדב כמו הקטורת ע"י הי' מיתתם
כמבואר  דתהו, כלים וע"ד שוב, בלי רצוא בבחי' שהי' היינו הקירוב, ע"י

שם. מות אחרי ד"ה בארוכה
ב.)80 טז,
דתן.)81 ד"ה א שם, פרש"י ב. תנחומא,
פ"ו.)82 תרפ"ט הבית תורת זאת ד"ה ואילך. קב ע' עת"ר סה"מ

תרס"ה. הנערים ויגדלו ד"ה שעד. פרק תער"ב המשך וראה
מנורא )83 דאשתאר אבק בענין במ"א וכמ"ש שם: עת"ר סה"מ ראה

מטוב  וריקן יבש ונשאר הטוב חלקי כל ממנו ונברר שנשרף מה דהיינו
כו'. טוב קצת בהם יש ומ"מ הגקה"ט. והן

לאֿלב.)84 טז, פרשתנו בחיי ראה
יט.)85 טז, פרש"י ז. תנחומא וראה ר"פ. פרש"י ראה
(בתחלה )86 בפירוש קרח נזכר שלא מה יובן עם )ועפ"ז ביחד

של  א' פרט רק מתגלה מהם אחד בכל כי הבלועים, עם ולא השרופים
המחלוקת.

ובמדב )87 תנחומא לשון וראה א. קי, סנהדרין רש"י "ר לשון
שם. של"ה וראה .(18 (שבהערה

יז.)88 ג, משלי
מלכים.)89 הלכות סוף רמב"ם
הי"ב.)90 יסוד חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם המצות ספר

וראה  פמ"ד). בראשית אגדת תולדות. ס"פ תנחומא (ע"פ תימן אגרת
וש"נ. ב). (קי, ח"א הזהר מפרשי

ט.)91 כב, דה"א
ה.)92 סא, ישעי'
ע.)93 ע' ריש תרס"ו המשך ואילך. א'תשסז ע' סוכות אוה"ת ראה
ספי"א.)94 מלכים הלכות רמב"ם
ט.)95 ג, צפני'
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הקודש  ללשון מתורגם
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הכהנים  עלֿידי המקדש שמירת  למצות בקשר
בפרשתנו  מצווים שעליה המשנה 1והלויים, אומרת ,

הכהנים  מקומות "בשלשה מדות: מסכת בתחילת
ואחד  בעשרים והלוים המקדש... בבית שומרים

על חמשה העזרה...dyngמקום... שערי

יותר  מאוחרת במשנה "2ואילו שערים drayנאמר
" שהיו כלומר, אותם, ומפרטים בעזרה...", drayהיו

"חמשה"? ולא שערים",

הגמרא  מביאה זו קושיא "אמר 3על תירוצים: שני
השערים") "שבעה מבין (=שנים מינייהו תרי אביי:

במשנה, נאמר (ולכן שימור צריכי היא dxinydyלא
"על היא dyngרק תנאי אמר: רבא העזרה"). שערי

תנא  (=ויש דאמר תנא ואיכא היא).. תנאים (=מחלוקת
הוו". חמשה דאמר תנא ואיכא שבעה, שאומר)

החזקה" ב"יד מביא –4הרמב"ם המשניות משתי
לה" היו שערים "ושבעה הלוים 5(א) היו "והיכן (ב) ,

ועל ומוסיף dyngשומרים.. – העזרה" את 6שערי מיד
על רק היא שהשמירה לכך שבעת dyngהטעם מבין

ועל  המוקד שער על שומרים הכהנים "שהרי השערים:
הניצוץ" .7שער

שאין  אביי, של בתירוצו סובר הרמב"ם כלומר,
ותמוה  המשניות. שתי בין פוסק 8מחלוקת מדוע :

הלכה iia`kהרמב"ם ורבא שאביי הוא, הכלל הרי ,
?9כרבא 

.·

‰˘Ó· ‡˙‰ ÈÙÏ ,‡·¯Î Ì"·Ó¯‰ Ï˘ Â˙Ú„
‰È˘‰

המשניות  שהנאמר 10בפירוש הרמב"ם, אומר
"לדעת  הוא העזרה" שערי חמשה על "חמשה במשנה

חמשה  שאמר מי התנאים מן שיש לפי קמא, תנא
לעזרה היו שאמר ede`שערים מהם ויש כאן, המדבר

דעת והיא על miaxז' המשמר היה החכמים ולדעת ..
dyngמן .drayd"11שערים

הסתירה  את ומתרץ מתחיל הרמב"ם להבין: וצריך
היו  שערים "שבעה יותר המאוחרת המשנה עם
מחלוקת  שזוהי – רבא של תירוצו עלֿידי בעזרה"

במשנה ושהתנא היא"), ("תנאי סובר efתנאים
לפי  שגם אביי, כשיטת מסיים והוא הוו", ש"חמשה
היתה  בעזרה", היו שערים ש"שבעה הסובר התנא

" על רק השבעה)"?!dyngהשמירה (מן שערים

רבא, לפי גם היא: הרמב"ם שדעת לומר, הכרחי
היא המחלוקת היא", "תנאי מספר wxהאומר לגבי

אך התנא dxinydלגביl`השערים, השערים: על
שערים, חמשה רק שהיו סובר, הראשונה במשנה

`linne ואילו העזרה". שערי חמשה "על השמירה היתה
היו  שערים ש"שבעה סובר, השניה במשנה התנא

היתה שהשמירה מודה, הוא גם אך על wxבעזרה",
ואילו  שימור". צריכי לא מינייהו "תרי כי שערים, חמשה

מחלוקת, כלל שאין סובר, ש"שבעה mlekeאביי סוברים,
שימור". צריכי לא מינייהו ו"תרי בעזרה" היו שערים

היתה  שהשמירה הרמב"ם פוסק מדוע מובן בכך
שומרים...", הכהנים שהרי העזרה.. שערי "חמשה על
התנא  כך סובר רבא לפי גם כי אביי, של כתירוצו
פוסק  והרמב"ם – בעזרה" היו שערים "שבעה האומר

תנא כי dfלפי הוו"), "חמשה הסובר התנא לפי (ולא
"דעת המשניות,miaxזוהי בפירוש אומר שהוא כפי ,"

כדלעיל.
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אין  רבא לפי גם אם לכאורה: תמוה, זה ביאור אך
ש" (א) – הענינים שני בין היו drayסתירה שערים
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מצוה 1) חינוך סז. מל"ת כב. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ואילך. א יח,
שצא. שפח.

ד'.2) משנה שם
א.3) כז, תמיד
ה"ח.4) פ"ח שם ה"ד. פ"ה ביהב"ח הל'
הי"ז.5) פ"ז המקדש כלי הל' כתב ועד"ז
שם.6) פ"ח ביהב"ח הל'
גרשום,7) וברבינו אביי. אמר ד"ה שם תמיד בה"מפרש" פי' ועד"ז

משנה  וראה אחר. באופן פירשו – ועוד מדות), (ריש "ר"ש הרא"ש פי'
ה"ד. פ"ח ביהב"ח להל' למלך

ועוד.8) שם. ביהב"ח להל' המורי' בהר שהקשה כמו
ראה 9) – ועוד לך, אמר ד"ה ב עו, פסחים פרש"י ב. כב, ב"מ

רק  האם הדעות שם וראה וש"נ. סכ"ו הלכה ע' תלמודית אנציקלופדיא
בכ"מ. או הוא כלל בדין כשחולקים

מדות.10) ריש
מדות.11) ריש ברע"ב פי' ועד"ז
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"על רק היא השמירה זאת בכל ו(ב) dyngבעזרה"
היא" "תנאי לומר רבא מוכרח מדוע – העזרה" שערי
על  "חמשה הראשונה שהמשנה מחלוקת, ולהרבות
התנא  דעת את תואמת אינה העזרה" שערי חמשה
בעזרה" היו שערים "שבעה האומר השניה, שבמשנה
ש"חמשה  לסבור מוכרח אלא אביי), שאומר (כפי

הוו"?

ששם  המשניות, בפירוש יותר בולטת זו תמיהה
התנא  (א) כדלעיל: ביחד, הענינים שני את אומר הוא

" סובר הראשונה המשנה היו dyngשל שערים
האומרים  החכמים גם (ב) רבא, כתירוץ לעזרה",
המשמר  ש"היה סוברים בעזרה" היו שערים "שבעה

–dyngעל השבעה" מן שערים

על  המשמר היה החכמים "לדעת גם אם ולכאורה:
dyng דברי את להסביר צריך מדוע שערים...",

"חמשה  שסובר כמי העזרה" שערי חמשה "על המשנה
כדעת ולא לעזרה", היו ")miax("דעתminkgdשערים

ש"היה בדיוק dyngעלxnyndהאומרים – שערים..."
שמסביר envrכשם m"anxd החזקה היד ?12בספר

.„
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לשון  על קושיא ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי
מונה  המשנה בעזרה...": היו שערים "שבעה המשנה
ומדוע, – וכו'" הדלק "שער – השערים שבעת כל את

" ואומר התנא מקדים ובלשון drayאפוא, שערים...",
"מניינא 13הגמרא  לי 14: "?15למה

בקשר  שונות דעות של מציאותן הוא: לכך ההסבר
שמונה  שבעה, חמשה, – בעזרה השערים 16למספר

עשר  על17ושלושה מחלוקת שאינה –ze`ivnd–
כלל  קיים שהרי שם, שהיו השערים מספר שלא 18לגבי ,

שם  היו הדעות לכל אלא, מציאות. על מחלוקת תתכן
במשנה  כמובא שערים, עשר היא 17שלושה והמחלוקת ,

חל השערים עשר משלושה כמה על xryזאת: oic19

עשר  שלושה או שמונה שבעה, חמשה, –20.

להם שיש השערים בין למעשה שער oicההבדל
ענינים  מספר לגבי חשוב האחרים, השערים לבין

ומהם: בהלכה,

להם  שיש השערים רק המקדש: שמירת בענין (א)
שמירה  צריכים שער מקדש:21דין ביאת לגבי (ב) .

דין  להם שאין השערים דרך למקדש נכנסים כאשר
ביאה" "דרך אינה שזו לומר אפשר לגבי 22שער, (ג) .

הלימוד  לולא כל 23מזוזה: אף חול שהוא בית "מה
הדין  היה קודש", שהן אלו יצאו חול, שדוקא 24שהוא ,

כמו  במזוזה, חייבים שער דין להם שיש השערים
ביתך מזוזות על וכתבתם .jixryae25שנאמר

" ואומרת המשנה מקדימה שערים drayולפיכך
היה  שערים לשבעה שרק לקבוע כדי – בעזרה" היו

שער  לאחרים.26דין ולא ,
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"חמשה 12) המשנה מלשון הוא (והרע"ב) הרמב"ם שדיוק י"ל ואולי
מלאכת  שם. במשניות נוסחאות שנויי וראה "משערי". ולא העזרה" שערי
שערי  "חמשה שם: פ"ח ביהב"ח הל' ברמב"ם גם אבל שם. שלמה

"משערי". ולא העזרה"
וש"נ.13) א. סט, שבת
(משושנים 14) וד' מ"ג שם מדות למשניות "לקוטים" ג"כ ראה

תמיד. לריש שבע באר ג"כ וראה לדוד).
א).15) כז, (תמיד כו' גזברין למספר דמרמז י"ל שבדוחק אף
שם.16) תמיד
מ"ג.17) פ"ו שקלים מ"ו. פ"ב מדות
קסד.18) כלל המ"ם מע' כללים שד"ח ראה
הפלוגתא 19) לענין שבעה) ד"ה א (קו, כתובות תוספות עד"ז ראה

אם  אם, כי במציאות, פלוגתא שאי"ז – שערים י"ג או שערים ז' היו אם
שם  תמיד הרא"ש פי' ג"כ וראה כנגדם. השתחוואות שיהיו חשובים היו

אלמא. סד"ה
שאמר 20) מי .. "שיש בפנים): לעיל (שהובא להרמב"ם בפיה"מ

ירושלמי  גם וראה י"ג". שאמר מהם ויש .. ז' שאמר מהם ויש .. חמשה
בפנים  המבואר ועפ"י כו'. כרבנן ברם .. יוסה אבא מתניתין שם: שקלים
מהם  "ויש שפירוש לומר, צריך – במציאות) (ולא בדין היא שהפלוגתא

הי' שלכולם הוא י"ג" שער.oicשאמר
שמירה  היתה לא שערים, הי"ג לכל שער דין שהי' למ"ד גם אבל

בפי' כמ"ש השתחוואה), לענין רק הוא שער דין  להם שהי' (ומה בכולם*
שם. כתובות מהרש"א ראה אבל הקודמת. שבהערה הרא"ש

שערים 21) להו ומדקרי כיצד): הא (ד"ה ב כו, תמיד הרא"ש פי' ראה
לחודי'. שישמור מינייהו חד כל וצריך היו גדולים אלמא

ב.22) כז, מנחות וראה תורה. אסרה ביאה דרך ב: יז, שבועות ראה
להם 23) הי' לא כו' השערים "כל רע"א: שם, וראה ב. יא, יומא

משער  חוץ ה"ו: פ"ו מזוזה הל' (וברמב"ם כו'" ניקנור משער חוץ מזוזה
ממנו). ושלפנים ניקנור

במזוזה 24) אינה הש"ס שלמסקנת אף – זו נפקותא שהובאה הטעם
מזוזה, מבצע על לההתעוררות בקשר הוא – בקודש שהוא מפני

כמ"פ. כמדובר מיוחדת חשיבות לו יש זו שבתקופה
מקדש  צורת וחומות בית כשבונה בפועל נפק"מ – ועיקר ועוד
מותר  (ולכן במקדש שמעכב – וכיו"ב בקומתו שמשנה (אלא שלו וחומות

מזוזה). לחיוב שייך ואינו לבנותו)
ה"ה)25) שם מזוזה להל' בכס"מ (נעתקה הרמב"ם תשובת ראה

בן  ר"א תשובת וראה כו'. בשער אלא אותה תלה לא המצוה שעיקר
מא. סי' אברהם ברכת בס' הרמב"ם

הבית".26) להר היו שערים "חמשה ג' דמשנה מניינא לתרץ יש עד"ז
במקדש  רק הוא ביאה" ד"דרך דהדין שסג) (מצוה  במנ"ח עפמ"ש אבל

הבית. דהר בשערים אינה בפנים) (דלעיל זו נפק"מ – הבית בהר ולא
" – א' דמשנה כו'ba'ומניינא ד'k"`מקומות ובמשנה כו'", מקום

.my y"`xd 'it .my zeaezk 'qez d`xe .ef dric `ian epi` my cinzay dn oaen f"tre (*
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חז"ל  לדברי בדומה לומר: יש הפסוק 27[ועוד 28על

קולטות  ששתן שיהיו "עד – תהיינה" מקלט ערי "שש
zg`k שערים "שבעה הלשון ביתור בעניננו: גם כך – "

הם  הללו השערים שכל המשנה, רומזת בעזרה" היו
של`zgמציאות מלא מספר אין ואם ,zray,השערים

עליהם חל שמירה oicdאין שצריך – העזרה שער של
וכו'].

.‰
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הוא  אין היא", "תנאי רבא כשאומר זה: ולפי
אודות למחלוקת השערים ze`ivndמתכוון מספר לגבי

השערים  מן לכמה – היא המחלוקת אלא בפועל, שהיו
שער:oicיש

רק  היתה שהשמירה אומר הראשונה במשנה התנא
היו  שלמעשה למרות העזרה", שערי חמשה "על
רק  שער דין היה לשיטתו כי שערים, עשר שלושה

dynglשעריםel`חמשה" .eed,כלומר – "mixry,
שער.oicבעלי

" האומר השניה, המשנה של התנא drayואילו
סובר בעזרה", היו עשר draylyשערים שלושה מבין

חובת  אלו כל על חלה וממילא שער, דין היה השערים
"על רק היתה והשמירה שערי dyngהשמירה.

) כלומר שימור", צריכי לא מינייהו "תרי כי l`העזרה"
oi`yאלו ש miaiigשערים כפי אלא) מסביר בשמירה,

המוקד  שער על שומרים הכהנים "שהרי – הרמב"ם
הללו השערים שני כלומר, הניצוץ". שער xakועל

הכהנים. עלֿידי "שמורים"

.Â

˙¯ËÂÙ "„˜ÂÓ‰ ˙È··Â ıÂˆÈ‰ ˙È··" ‰¯ÈÓ˘‰
ÌÈ¯Ú˘‰ ˙‡

דברי  על לשאול שניתן  נוספת שאלה מובנת  בכך
חמשה  "ועל לעיל: שהובאו החזקה, יד בספר הרמב"ם

על שומרים הכהנים שהרי העזרה.. המוקד xryשערי
הניצוץ":xryועל

הכהנים xryaeהמוקדxryaהיתהl`שמירת
" אלא כנאמר ziaaeהניצוץziaaהניצוץ, המוקד",

שמציין29במשנה  וכפי ,m"anxd הלכות מספר בעצמו
לכן  "על 30קודם וכותב הרמב"ם משנה אפוא, מדוע, .

xry31ועל הניצוץ"?xryהמוקד

מדגיש  בכך הדבר: מובן לעיל האמור לפי
והם שער, דין אלו שערים לשני שגם miaiigהרמב"ם,

עלֿידי  כי עליהם, שומרים אינם הלויים אך בשמירה.
" הכהנים כבר ziaaeהניצוץziaaשמירת הם המוקד"

"על ממילא ועלxry32שומרים הניצוץ".xryהמוקד

הניצוץ  ובבית המוקד בבית השמירה בענין כלומר,
כמו  ה"בית", מצד השמירה חובת א) דינים: שני יש
מצד  ב) הכהנים. על המוטלת חובה – אבטינס בית
אך  ללויים, בעיקר השייכת חובה – שבהם ה"שערים"
ובבית  המוקד בבית הכהנים שמירת שעלֿידי כיון

ממילא נשמרים לא xryeהמוקדxryהניצוץ הניצוץ.
עליהם  לשמור צריכים הלויים .33היו

.Ê

˙˜ÂÏÁÓ ˘È˘ ‡·¯ ˙Ú„ Ï˘ Á¯Î‰Ï ¯·Ò‰‰

והרמב"ם  רבא, מדוע מובן לעיל האמור כל לפי
המשנה  של שהתנא סוברים, למשניות בפירושו
העזרה" שערי חמשה על "חמשה האומר הראשונה,
– בעזרה" היו שערים "שבע האומר כתנא סובר אינו
על  רק השמירה היתה השני התנא לפי שגם למרות

"dyng:"השבעה מן שערים

המקומות  כל על התנא מדבר המשנה בתחילת
לשונו: וזה לשמור, והלויים הכהנים היו צריכים שבהם
המקדש, בבית שומרים הכהנים מקומות "בשלשה
והלויים... המוקד, ובבית הניצוץ בבית אבטינס בבית

העזרה". שערי חמשה על חמשה

הכהנים  שמירת את רק מזכיר זה תנא כלומר,
"ziaaהניצוץziaae על מדבר הוא ואחרֿכך המוקד",

"על ואומר העזרה שערי על הלויים dyngשמירת
"ז' סובר זה שתנא נאמר ואם – העזרה" שערים שערי
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" –'b ו רק e`'בדרוםb'בצפון ילפינן מקראי כי י"ל – ועוד במזרח",
וכמה  א) כו, (תמיד בנפרד ולוים שכהנים מקומות, בכו"כ שמירה שצ"ל
בקרא  להסדר במשנה הסדר משינוי ולהעיר – א) כו, (תמיד כו' בצפון

סס"ז. חאו"ח צ"צ משו"ת ולהעיר יז). כו, (דה"א
במשנה.27) ב ט, מכות
יג.28) לה, מסעי
ומדות.29) תמיד ריש
ה"ה.30)
לו31) "שלישי מ"ה שם שינוי ziaבמדות קשה עדיין אבל המוקד".

בית m"anxaהלשון "שער גירסא מביא שם) (מדות שלמה ובמלאכת .
והנאני". כו' מצאתי "כך ע"ז: וכותב המוקד"

כלי 32) הל' (רמב"ם בל"ת" ה"ז לוי עבודת שעבד "כהן דהא וצע"ק
ספ"ג). המקדש

(33" מ"ה פ"א מדות במשנה כפיה"מ miieldeועצ"ע דלא מלמטן"
לא  והרמב"ם ! כאביי ודלא... ה"ח) (פ"ח ביהב"ח כבהל' ודלא (מ"א)

ועוד. ה"ד. פ"ח ביהב"ח הל' למלך משנה וראה הביאו.
ואכ"מ.jix`dlויש בכ"ז.



ireaydכח cenild xefgn t"r ± gxw zyxt ± zegiyÎihewl

העזרה" שערי "ה' על רק היא והשמירה בעזרה" היו
הוא  שאין יוצא, שימור", צריכי לא מינייהו "תרי כי

על השמירה חובת את ברמז, אפילו כלל, xryמזכיר
המוקד.xryeהניצוץ

ש"תנא  להסביר שאפשר כיון עיקר: זה וגם ועוד,
קאמר" דבריו"34דוקא ו"פירש בדבריו), אין 35(=דייק ,

וכו'. וסתום דוקא" "לאו שהוא אומרים

סובר  זה שתנא רבא) (לפי הרמב"ם סובר ולפיכך

שערים  לחמשה רק – לעזרה" היו שערים ש"חמשה
בשמירה  חייבים והם שער דין .36יש

את  הרמב"ם פוסק כאשר ה"יד", בספר ולפיכך,
– לה" היו שערים ש"שבעה רבים", כ"דעת ההלכה,

"על רק היא שהשמירה מדייק, שערי dyngהוא
" רק אינה הכהנים ששמירת מפני ziaaהעזרה",

אלא,ziaaeהניצוץ – קמא תנא כדעת – המוקד"
"על גם ועלxryממילא, הניצוץ".xryהמוקד

(e"lyz mixac t"y zgiyn)
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סק"ב.34) סשי"ט או"ח שו"ע בט"ז הוא תה"ד
ועד"ז 35) א. כז, יבמות מתוד"ה שכ סי' הש"ס כללי שלום דרכי ראה

לסתום  הכתוב בא לא לד: כא, וירא רש"י ראה לתושב"כ בנוגע אפילו
לפרש. אלא

להם36) שאין או – והמוקד הניצוץ ופטורים oicושער שער
העזרה" שערי חמשה על ב"חמשה שנכללים או miieldeמשמירה,

תמיד  הרא"ש פי' וראה הכהנים). שמירת ע"י שנפטרים (ולא שם שומרים
ואכ"מ. שם. למלך משנה אלמא. וד"ה העזרה שער ה' על ד"ה א כז,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zenai(iriax meil)

[dcerqdúeMéàc àì÷ eäééìò ÷etéìc éãklew mdilr `viy - §¥§¦£©§¨¨§¦
.dphw z`yln erpni `le ,mi`eyp mdy

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ìòáa,maia `le ¥©©§¦§©©
maia oe`ind zedna dpc `xnbd .maiae lraa mixne` lld ziae

:lld zia zhiyl,àéòLBà éaø øîàdphwd,Bøîàîì úðàîî ¨©©¦©§¨§¨¤¤§©£¨
hbl dwewf dpi`e xn`nd iyeciw z` driwtn xnelk,dðéàå§¥¨

Búwéæì úðàîîick uelgl dilre dwifd z` driwtn dpi` la` - §¨¤¤§¦¨
:`xnbd zx`an .dwifd z` riwtdlàîòè éàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©©§¨

,àéòLBà éaøc,xn`nd z` wx riwtn oe`indydzòcîc øîàî- §©¦©§¨©£¨§¦©§¨
dycwl leki epi` ixdy dpevxne dy`d zrcn dyrpy xn`n

,dgxk lraàø÷ò àéöîla` ,oe`in ici lr exwerl `id dleki - ¨§¨¨§¨
dçøk ìòác äwéæoey`xd i`eyip gkn e` oey`xd iyeciw gkn ¦¨§§©¨§¨
,ea dp`in `lyàø÷ò àéöî àìici lr exwerl dleki dpi` - Ÿ¨§¨¨§¨

.oe`in
:`xnbd dywnäàéa éøäåmai lydçøk ìòác`al i`yxy ± ©£¥¦¨§§©¨§¨

dgxek lra elit` dnaile dilr
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

:xfrl` iax ly ewitql ax zaeyzdéì øîà,xfrl` iaxl axeðééä ¨©¥©§
,øáñ÷c íeMî ,ìàéìîb ïaøc àîòèyäøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä ©§¨§©¨©§¦¥¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,dì äëìäå äîáéxaky xg`l mb dwifd z` riwtdl ozipy epiide §¨¨§¨§¨¨
df itle ,dzeg`a maid iyeciw ici lr ,dlgìòa éàezy` z` ¦¨©

,dlicbdynïéàe ,dvilg ila dzeg` `vz -àì ìòa àì éàoi` ± ¦¦Ÿ¨©Ÿ
.zxhtp zeg`d
:`xnbd dywnàäì øîà áø áéëLå íééð ék àðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨

àzòîL,akye mpnpzdy drya ef dreny xn` axy ip` xne` - §©§¨
,mipekp eixac oi` ixdyàéðúc,`ziixaaäpèwä úà Lc÷îä §©§¨©§©¥¤©§©¨

.ïééeìz äéLec÷:`xnbd zxxanéàîdiyeciwy dpeekd dn - ¦¤¨§¦©
dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz`id xy`ky dpeekd oi` m`d ± §¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨

,dxezdn diyeciw `linn miyrp ,dlecb ziyrpàìc áb ìò óàå§©©©§Ÿ
ìòaeyrp dzliraa wxy xaeqd axk `le ,dlcby xg`l dze` ¨©

.dxezdn diyeciw
:`xnbd zvxznïîçð áøc déøa ïéáø déì øîàoi` ,zyy axl ¨©¥©¦§¥§©©§¨

libl dzrbd onfa miielz dphwd iyeciwy `ziixad zpeek
`l` ,dlecb ea ziyrpyàîéé÷å àéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä̈¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨§©§¨

,àì ìòa àì éà ïéà ìòa éàdznkqda miielz oiyeciwd xnelk ¦¨©¦¦Ÿ¨©Ÿ
dilr `aiy d`iaa dielz dznkqde ,dxezdn el zycewn zeidl
`ai `l m` la` ,el ycwzdl dvxze mikqz f` wxy ,lcbzyk

meyn .el` dxez iyeciwa dvex dpi` dilräøîàcdphwd §¨§¨
,dxezdn zycewn ipi`y cer lk ,dnvrléãò àeäéàpéî óyi ± £¦¦©

,ipevx cbp hba ip`ivedl leki `edy dfa ,ilr zeticr elàðàå©£¨
dépéî àðôéãòo`nl izlekiay dfa ,eilr zeticr yi mb ile ± £¦§¨¦¥

lke` `l aey dxezdn zycewn did`yk la` ,hb `la z`vle
.o`nl

:`xnbd dywnáø øáñåax xaeq mpn` m`d ±ìòa éàdze` §¨©©¦¨©
dlcbykïéà,dxezdn diyeciw ok` -øîzéà àäå ,àì ìòa àì éà ¦¦Ÿ¨©Ÿ§¨¦§©

,mi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -àlL äpè÷§©¨¤Ÿ
äðàéîdlraaúàOðå äãîòå äìécâäådlaiwy `la xg` mc`l ¥£¨§¦§¦¨§¨§¨§¦¥

,dlran hb,éðMî èb äëéøö dðéà ,øîà áøoiicr `idy oeiky ©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦
.ipyd ly oiyeciwd llk elg `l dxezd on oey`xl d`eyp

.éðMî èb äëéøö ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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כט

שמות ד, לא – ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני 
ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו

לח

ב' בחי' אמונה, א( "ויאמן העם", ב( "ויאמינו בה'", כנגד 
ב' בחי' מצה – מיכלא דמהימנותא, יום ראשון דפסח 

חובה, ויום שביעי רשות וכו'

כתיב1 ויאמן העם2, וכתיב בקריעת ים סוף ויאמינו 

בה' ובמשה עבדו.

ה',  את  וידעת  באמונה  לי  וארשתיך  כתיב3  דהנה 

וארשתיך לי באמונה בפסח על ידי אכילת מצה4, וידעת 

מצת  ובאכילת  השבועות.  שבחג  תורה  במתן  ה'  את 

מיכלא דמהימנותא5 בפסח יש ג"כ ב' בחינות.

א. מצה דחובה6 שבליל א' דפסח, והוא בחי' ויאמן 

העם.

1( בסימן זה מבאר הב' פעמים "אמונה" שהיו לבני ישראל הכתובים 

בפסוקים, פעם א' בפרשת שמות )ד, לא( "ויאמן העם וישמעו", ב' 

וע"ז מבאר דהפסוק  ובמשה עבדו".  "ויאמינו בה'  יד, לא(  )בשלח 

"ויאמן העם" הי' על יציאת מצרים בליל ראשון דפסח )ראה הערה 

השביעי  ביום  סוף  ים  קריעת  בעת  הוא  בה'"  "ויאמינו  ובפסוק   ,)2

דפסח, ומבאר החילוק ביניהם.

2( שמות ד, לא "ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי 

כמ"ש  מצרים  יציאת  על  קאי  וזהו  וישתחוו",  ויקדו  ענים  את  ראה 

לעיל )שם ג, ז( "ויאמר ה' ראה ראיתי את עני אשר במצרים . . . וארד 

ישראל  זקני  את  ואספת  "לך  טז(  ג  )שם,  וכן  מיד מצרים",  להצילו 

פקד פקדתי אתכם  ואמרת אליהם ה' אלקי אבותיכם נראה אלי . . . 

ואת העשוי לכם במצרים".

על  קאי  זה  באמונה  לי  "וארשתיך  דמ"ש  ומבאר  כב.  ב,  הושע   )3

פסח ביציאת מצרים דאז ויאמינו בה', ומ"ש "וידעת את ה'" זה בחג 

השבועות, דע"י מתן תורה נעשה בחי' "דעת" ידיעת ה' ע"י התורה 

וכו'.

4( ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קעג, לחם 

דמצה אין בו טעם, כי הוא בחי' אמונה, מיכלא דמהימנותא, דבפסח 

הוא וארשתיך לי באמונה.

בחי'  הוא  דבשבועות  דחמץ,  הלחם  שתי  הוא  בשבועות  משא"כ 

וידעת את ה' בחי' דעת, וזהו שהוא לחם חמץ דוקא, כי ידיעה שהוא 

דעת והשגה הוא בלחם חמץ דוקא שיש בו טעם.

5( זח"ב קפג, ב. ראה לקו"ת צו יג, ג ואילך. סידור עם דא"ח רפד, 

ואילך.  ב  ח,  האמצעי  לאדמו"ר  האמונה  בשער  ובארוכה  ואילך.  ד 

רלו  ע'  – סה"מ תרכ"ז  ואילך. תורת שמואל  ב  כב,  סהמ"צ להצ"צ 

ואילך.

בערב  לחדש  יום  עשר  בארבעה  "בראשון  יח  יב,  שמות  כמ"ש   )6

תאכלו מצות". ראה הערה 8.

ב. מצה דרשות7 הגבוה מחובה )ע"ד8 כמו שתפלת 

ערבית רשות9 גבוה משחרית מנחה דחובה(, הוא בחי' 

ויאמינו בה' האמור10 בקריעת ים סוף.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד פז

7( ראה פסחים קכ, א ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת 

לה' אלקיך )דברים טז, ח(, מה שביעי רשות )ופרש"י: שביעי רשות. 

דכתיב וביום השביעי עצרת ולא כתיב תאכל מצות שהרי הוציאו מן 

הכלל( אף ששת ימים רשות וכו' יכול אף לילה הראשון רשות ת"ל 

בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה. ראה הערה 8.

8( ראה ביאורי הזהר להצמח צדק ח"א ע' פז וז"ל: יש ב' בחי' במצות, 

הא' הוא שע"י מעשה המצות ממשיכים אורות עליונים בהכלים וזהו 

שע"י  כמו  דמלכא  אברים  רמ"ח  הן  שהמצות  מ"ע  רמ"ח  כל  ענין 

גילוי  קיום מ"ע ממשיכים  בו, כך ע"י  ג"כ החיות אשר  נמשך  אבר 

אורות עליונים בהכלים שמעשה המצות הוא אתעדל"ת שמגיע לשם 

ולכן מצות אלו הם חובה ממש, שהרי הן  וממשיכים את האור כו' 

הן הממשיכים אור המשכה זו, והבחי' הב' הוא שיש אורות עליונים 

גבוהים יותר שהמצות אין יכולים להגיע לשם להמשיך משם האור 

כו' כי הוא נעלה מאד מבחי' אתעדל"ת, אלא אור זה שורה ממילא 

בלא אתעדל"ת היינו לאחר שנשלם כל ההמשכות שע"י אתעדל"ת 

אזי שורה ומתייחד שם האור שלמעלה מאתעדל"ת מעצמו וממילא 

כו',

וזהו ג"כ ענין תפלת ערבית רשות מפני שהוא מקום גבוה מאד שאין 

מגיע לשם אתעדל"ת כנ"ל כ"א היחוד נעשה מעצמו לאחר שעשו 

בעדביה  ליעקב  לחברא  שהן  ומנחה  שחרית  תפלות  בב'  אתעדל"ת 

אכן  כו'  מבי"ע  המל'  מעלים  שעי"ז  אתעדל"ת  ע"י  הוא  זו  שבחי' 

גוף ועצם היחוד דת"ת ומל' הוא למעלה מאתעדל"ת אלא שנמשך 

ע"י אתעדל"ת מה שאפשר להמשיך  נעשה  כו' אחר שכבר  מעצמו 

זו ממילא, וכיון שכן לכן אין  ע"י אתעדל"ת אז שורה ונמשך בחי' 

תפלה זו חובה רק רשות כו' . . .

כי עיקר היחוד הוא ע"י תפארת גופא כמ"ש בזהר כאן גופא ואתתא 

חסד  דרועין  תרין  שהם  ויצחק  אברהם  משא"כ  בלחישא  מילייהו 

זהו  מחו"ג  מקבלת  שהמל'  שמה  במ"א  מבואר  שהרי  כו',  וגבורה 

מסדר  מלמעלה  נמשך  תפארת  ע"י  אבל  ההשתל'  כסדר  המשכה 

ההשתל', ולכן נק' היחוד ע"ש תפארת ומל', והרי קבלתה מתפארת 

זהו תפלת ערבית שתיקן יעקב עי"ש. וראה הערה 10.

9( ברכות כז, ב. ראה לקוטי תורה שיר השירים כד, ב. דרושים לסוכות 

פ, ג. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ]הוצאת תשע"ה[ יג, ד ואילך. 

לקוטי שיחות חכ"ה סוף עמוד 155 ואילך. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשמ"ה ח"א עמוד 104 ואילך. ה'תנש"א ח"ד עמוד 231, ובהערה 

39 שם. לקמן סי' צב.

10( ראה המשך אור התורה )הנ"ל הערה 8( שהמשכת היחוד ]בקריעת 

ים סוף[ הוא למעלה מאתעדל"ת וכו', כמ"ש בת"א פ' בשלח בד"ה 

שאם  מידי  תתערו  לא  תחרישון  ואתם  פי'  יומם  לפניהם  הולך  וה' 

תתערון אז אינו יכול להיות אתעדל"ע אלא כפי האתעדל"ת שאינו 

מתגלה  שהוא  כתר  בחי'  התגלות  הי'  אז  אבל  חכמה  מבחי'  אלא 

ממילא בלי אתעדל"ת כלל ולכן תחרישון עכ"ל עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

צריך לבדוק את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח



ל

בן  קהת  בן  יצהר  בן  קרח  ויקח   – א  טז, 
לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני 

ראובן

א. האר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק 
ללמד2  אלה  תיבות  בסופי  רש"ם  שמו  שכן  יפרח1,  כתמר 
הוא  שהרי  אמר  ויפה  יתקן,  הוא  גם  עולם  תיקון  שבסוף 
התחילו  שם  שירדו  ראשונה  משעה  גיהנם  במדור  וסיעתו 
אמת  משה  אומרים  הם  וכך  שמים  דין  עליהם  להצדיק 
כך  כל  גדול  ואין בעולם קלקול  ואנו בדאים,  ותורתו אמת 

שוידוי זה לא יספיק לתקנו.
יפרח הן בגי' ק"כ  כתמר  והנה ראשי תיבות אלה צדיק 
ק"כ  אותיות  חמש  רבנן  כדאמור  אלקים  שם  של  צרופים 
בתים ללמד שכל כתות הדין יגבו חובם תחלה ממנו ואחרי 
כן יפרח, וכן האותיות האמצעיות ד"י ת"ם פ"ר יש בהן רמז 
של  לצרותיו  ד"י  להכריז  עתידים  אלקים  שהק"כ  מפורש 
קרח שהרי ת"ם ונשלם לפייס החמש גבורות שרשי הדינין 
הנביא  שאמר  וכמו  פ"ר,  מספרן  מנצפ"ך  אותיות3  שהן 
ימי אבלך, ע"ד מה שבארנו במאמרו  ושלמו  כ(  )ישעי' ס, 
חקור דין בריש חלק ה' בפירוש מלת גיהנם4 ושם זכרנו מה 
יקר  להוציא  והפושעים  המורדים  עם  אפי'  ית'  חסדו  יקר 
חסדו מזולל, וכן אמר המלך החכם )משלי טז, ד( כל פעל ה' 

למענהו ואמרו חכמים לקלוסו.
עשרה מאמרות – אם כל חי ח"ג פרק לד

כולם  העדה  "כל  קרח6  בטענת  בחסידות5  מבואר  ב. 
קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" – שעצם 
טענתו של קרח היא נכונה, כיון שראה את המעלה שישנה 
להיות  הקב"ה  )דנתאווה  הכוונה  כי   – המקבל  אצל  דוקא 
בתחתונים;  דוקא  נשלמת  בתחתונים(  דירה  יתברך  לו 
אמנם הטעות שלו היתה, כי המעלה בגלוי תהי' רק לעתיד 
לבוא )כאשר נקבה תסובב גבר7(, לאחרי שישנה הקדמת 
וגמר  בהתחתונים,  מעליונים  והשפעה  דהמשכה  העבודה 
הבירור דהתחתון )לוי מבחי' גבורות( שבא על ידי זה שלפני 

זה הוא מקבל מהעליון )כהן איש החסד(.
)“יינה של תורה"(  לומר הפירוש הפנימי  יש  זה  פי  ועל 
בפירוש רש"י הראשון בפרשתנו – “פרשה זו יפה נדרשת 
)שבדרוש8( שבתורה  הדרוש  רבי תנחומא": חלק  במדרש 

1( והאר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק כתמר יפרח: עיין עוד בזה ילקוט 

משיח וגאולה על התורה  פרשת קרח סימן ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לו. קג. קה. )ועיין 

פרשת תזריע סימן קמט דפי' קרח הוא ֵקֵרַח ע"ש(.

2( ללמד שבסוף התקון גם הוא כתמר יפרח.

3( אותיות מנצפ"ך המורין על דין.

4( בפי' מלת גיהנ' שעל הנשמות שנטהרו בתוכ' אומרים הנם הא אתלבנו.

5( ראה לקוטי תורה פרשתנו נד, ב ואילך. ושם נתבאר. אור התורה פרשתנו עמוד 

רג  עמוד  ג  חלק  מלוקט   – המאמרים  ספר  העת"ר.  קרח  ויקח  סד"ה  תרצב.  תרפו. 

ואילך. ובכמה מקומות.

6( פרשתנו טז, ג.

7( ירמי' לא, כא.

8( כי במדרש עצמו ישנם פירושים על דרך הפשט )כמובן מזה שרש"י בכמה מקומות 

ב"פרשה  וה"יפה"  הטוב  מגלה  תנחומא("  )רבי  "מדרש   –
זו", פרשת קרח )משא"כ על דרך הפשט, בגלוי ובחיצוניות 
היא  קרח  שטענת  כפי   – "יפה"(  אינו  קרח  מעשה   –
למעליותא, מצד )שראה את( הסדר שיהי' בפועל בגאולה 
תנחומין  מלשון  ד"תנחומא"  הענין  כשיהי'  לבוא,  העתידה 

ונחמה על הגלות.
בסגנון אחר: “פרשה זו" )טענת קרח( כפי שהיא כתובה 
הרי   – לבוא  העתידה  בגאולה   – תנחומא"  רבי(  ב")מדרש 
היא בענין “יפה )נדרשת(", שלימות ותכלית הטוב. משא"כ 
והיום  הזה,  בזמן  הם  שהענינים  כפי   – הפשט  דרך  על 
לעשותם )עולם העשי', עולם הפשט( – העולם עדיין אינו 
בסדר דתכלית השלימות, זה יהי' רק לעתיד לבוא, לאחרי 
מלמעלה  מקבל  שהוא  זה  ידי  על  התחתון  בירור  שלימות 

ממנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג, משיחות ש"פ 
קרח

מטהו  בו  אבחר  אשר  האיש  והיה   – כ  יז, 
יפרח והשיכותי מעלי את תלונות בני ישראל 

אשר הם מלינם עליכם

ג. והי' האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. במסורה יפרח 
]ג[ צדיק  בימיו צדיק.  יפרח  ז(  )תהלים עב,  ואידך  דין.  ג'9, 
כתמר יפרח )שם צב, יג(. על פי מה ששמעתי בשם הגאון 
את  וראית  כג(  לג,  )שמות  הכתוב  על  זצ"ל  סופר  החתם 
אחורי )היינו שזהו ההסתר פנים אחרי המעשה הלז הידוע 
במדבר שנאמר שם זה בפרשת תשא, כי מה שרואים טובת 
השם יתברך וצדקתו הוא רק אחור"י לאחרי כן. אבל( ופני 
יכירו ולא ידעו זה, איך הוא  לא יראו )מלפנים בתחלה לא 
כאן  עד  השי"ת(,  וחסדי  טובה  שהוא  להיות  ראוי  כן  הכל 

דבריו ודברי פי חכם חן.
וזהו יש לומר על פי הנודע מהאר"י הקדוש זצ"ל )שער 
הפסוקים תהלים שם( כי צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח10, 
היינו שיפרח לעתיד, אבל זהו החסרון הי' שהוא רק בסופ"י 
תיב"ת קר"ח, שהכיר רק בסו"ף, כי משה אמת ותורתו אמת 
כן  שאין  מה  עליו,  חלק  בתחלה  אבל  יא(,  קרח  )תנחומא 
במש"ה נאמר )תהלים צב, א( מזמור שיר ליום השבת, ר"ת 
)כמבואר בסידור באותו מזמור בכתבי האריז"ל(,  למש"ה 
היינו כי משה רבינו השיג מיד בראש"י תיבות בתחלה וראש 
בסופו  רק  שהשיג  קרח  כמו  לא  סוף,  ועד  מראש  האמת 
)בתחל"ה  יפר"ח  מטהו  בו  אבחר  אשר  שכתוב  וזה  כנזכר. 

כדרך פר"ח החנטה לידע האמת(.

מביא פירוש ממדרש ואינו מזכיר שזהו ממדרש(, וכן לאידך – ישנם דרשות שהובאו 

בספרי פשט )וגם בפירוש רש"י מובאים ענינים של דרש )ורש"י מדגיש שהוא דרש( 

אלא שהם קרובים לדרך הפשט(; ואילו כאן כתב רש"י שפרשה זו נדרשת במדרש רבי 

תנחומא, היינו – דרש שבדרש.

9( במסורה יפרח ג': עיין ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן קב. קג.

10( צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן א, 

ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח



לי
על  )שנאמר  צדיק  בימיו  יפרח  המסורה  שכתוב  וזה 
]כמ"ש  דוד  בן  שלמה  מזרע  להיות  שצריך  צדקנו,  משיח 
והיינו  י"ב([,  יסוד  בא"ד  מ"א  )פ"י  חלק  בפרק  הרמב"ם 
שצריכין לעבוד לכתחלה ולידע האמת, ורק זה הי' מגמתינו 
ביאת בן דוד ומלכותו במהרה בימינו. ולאפוקי מדברי קרח 

שנאמר עליו( צדיק כתמר יפרח )בסופי תיבות כנ"ל, היינו 
שרק לבסוף הכיר האמת לאמיתו( כנ"ל.

חיים ושלום11

11( האדמו"ר ר' חיים אלעזר ז"ל שפירא, בעמח"ס שו"ת מנחת אלעזר ועוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח

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

m`d ,wtqd iccve,äåöî íB÷îa äúéî øçàì ïeàéî Léxnelk ¥¥§©©¦¨¦§¦§¨
riwtdl ick dlra zzin xg` o`nl dphwl xizdl yi m`d

,meai zevn miiwl zpn lr dipy xeqi` dpnnéðL eøëN .àì BàŸ¨§§¥
úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éða§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨§¥

,øñàå ïéøeñàäel`y oke.øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©
[dxiza oa dcedi iaxe `aiwr iax] mi`pzd ,ax zrcly `vnp

oe`iny mixaeq,oey`xd dlra ly hb lhan epi` ipyd lraa
itl ,ef dl`y el`yp `l llky xaq iqei iaxa l`rnyi iax eli`e
ipy dzrn .mcewd dlra ly hb lhan df lraa oe`iny heyty
z` dpyy iqei iaxa l`rnyi iax md ,epzpyn z` epyy mi`pzd

.`tiqd z` dpyy axe ,`yixd
lra ly hb lhan epi` df lraa oe`iny ax zhiya dpc `xnbd

:mcewäæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨¤©¤¤¤§¨¦¤¤
.åéìò äøñàpLxeq` hb ozpy oey`xd lraly s` ,xnelk ¤¤¤§¨¨¨

mewn lkn ,eixg`l el d`yipy lraa dp`in m` s` dxifgdl
dpi`e ,dl `ypidl el xzeny ax dcen oey`xd lrad ly eig`l

:`xnbd dywn .eig` zyexbl zaygpàèéLteig`ly oicd jky §¦¨
`weec ixdy ,zxzen `ideäéð àeädf `ed ±úøkîcdphwd ¦§©¤¤

,åéúBöéø÷e åéúBæéîøao`nl dze` dzti `edy minkg eyyge ¦§¦¨§¦¨
,dxifgdl el exq` okle ,eil` xefgzy ick ipyd dlraaìáà£¨

åéçà,eizevixwe eizefinx zxkn dpi` `idyàìyygd miiw ¨¦Ÿ
oe`ind ici lry heyte ,dp`yiy ick dlraa o`nl dze` dztiy

:`xnbd zvxzn .eig` zyexb cer dpi`àîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
éàä øæâéìyxbnd ig`a xeq`le xefbl yiy ±éàä eèàmeyn - ¦§©©¨©

lkeiy dlral mb xizdl erhi eig`l xizp m`y ,envr yxbnd
,dxifgdlïì òîLî à÷`ypil zxzene ok exfb `ly wgvi iax ¨©§©¨

.eig`l
:dpey ote`a o`iy` xa wgvi ax ixac z` epyy yiéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

jky mixne` yie -,Bì äøeñàL íLk ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨§¥¤£¨
.ïéçàì äøeñà Ck:`xnbd dywníäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå ¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

íäéúBæéîøedze` eztiy yygd mabl miiw `l ok m`e mig`d ly §¦¥¤
:`xnbd zvxzn .dlraa o`nlàeä eèà åéçà äøéæbminkg - §¥¨¨¦¨

dlral mb xizdl erhi dze` z`yl mig`l xizp m`y eyyg
.mig`l mb dze` exq` okle ,dyxiby

äðùî
eig` zyexb dzidy [dphw e` dlecb] dy` meaia dpc epzpyn

:mipey`x mi`eyipadøéæçäå äMàä úà Løâîämipa `la zne ©§¨¥¤¨¦¨§¤§¦¨
,íáiì úøzeîdi`eyipa eig`n dyxbzdy xg`ny mixne` `le ¤¤©¨¨

.eig` zyexb oicn maid lr dxqe`l yi ,ezi` mipey`xd
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

ïðzäå ,àéä äöéìçdpyna(:cw lirl)õìçpL Løç,ulgy ±úLøçå £¦¨¦§¨§©¥¥¤¤§©§¥¤¤
ïèwä ïî úöìBçå ,äöìçL,ohw mail zvlegd -.äìeñt dúöéìç ¤¨§¨§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

:`xnbd zvxznäàéaà ,áø øîà ìcéb áø øîàdxn`y dpynd - ¨©©¦©¨©©©¦¨
z`iay epiide ,d`ial wx dpeekzd zephwd oick zeyxgd oicy

.dzxv zxhet odn zg`
:sqep uexizäöéìçà àîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©£¦¨

dpyndn zeywdl oi` ,dvilg lr mb exn`p dpynd ixacy
y meyn ,dleqt zyxg zvilgy zxne`dïàkzwqer epzpyn - ¨

,àøwéòî úLøçadzvilgy zyxg xak dzeida d`yipy xnelk §¥¤¤¥¦¨¨
eli`e ,dxiykïàkzwqer ,lirl dpynd -úçwôazyxga ± ¨§¦©©

d`ixa dzid di`eyip zryay,äLøçúð Ck øçàådzvilgy §©©¨¦§¨§¨
y ,`ed odipia lcadd .dleqtàøwéòî úLøç,oi`eyipd zryn ± ¥¤¤¥¦¨¨

ìòc éëéä ék,dfinx ici lr dze` qpk eig`y myk -÷ôð éëä- ¦¥¦§¨¨¥¨¥
la` .dfinxn drexb `l dvilgde ,dfinxa maidn z`vei `id jk

dzidy dy`úçwt,dxezdn `id mail dzwif ,di`eyip zrya ¦©©
åm`,äLøçúð Ck øçàdvilge dfinxa z`vei dpi` `idàìxizz §©©¨¦§¨§¨Ÿ

oeik ,dze`da àákòîcdvilga zakrny ±äéiø÷z`ixw ± ¦§©§¨¨§¦¨
dpi` dvilgd mcrlay dvilgd zra dnaid ici lr miweqt

.`exwl zrcei dpi`y dhey `id zyxgde ,dliren
:`xnbd dywnéiaà déáéúéà,daxlåikäöéìç úa àøwéòî úLøç ¥¦¥©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨

àéä,opaxcnïðzäåoldl dpynd seqa epipy ixde ±(:aiw)ïéçà éðL ¦§¨§©§¥©¦
,Løç ãçàå çwt ãçàeidyì ïéàeOðúBiøëð ézL[zeig` mpi`y-] ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦¦§¥¨§¦

úçwt úçà,gwitl d`eyp dzidyLøç úçàå,úd`eyp dzidy ©©¦©©§©©¥¤¤
.yxglúîdìòa Løçd,úLøçmeail gwitd eig` iptl dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,opaxcnäNòi äî`edy maidìòa çwtd,úçwtepi` dl uelgl ©©£¤¦¥©©©¦©©
`l` ,miweqtd z`ixwl die`x dpi`y itl ,lekiñðBkeznai z` ¥

zyxgdäöø íàåjk xg`àéöBäì,dfinx ci lr hba dze`,àéöBé §¦¨¨§¦¦
gwitdn z`vei jk dfinxa yxgd dlral dqpkpy myky

m`e .dfinxaúîdìòa çwtd,úçwtyxgd g`d iptl dltpe ¥¦¥©©©¦©©
,meailäNòi äî`edy maidìòa Løçd,úLøçepi` dl uelgl ©©£¤¥¥©©¥¤¤

,dvilgd z` zakrn d`ixwde ,zexwl leki epi` `edy itl leki
`l`ñðBkdze`àéöBî Bðéàådze`,íìBòìleki yxgd oi`y itl ¥§¥¦§¨

`id egkny ,gwitd eig` iyeciw z` jka riwtdle hb dl zzl
:`xnbd zwiicn .meail eiptl dltpåàì éàîxaecn oi` m`d ± ©¨

ef dpynaàøwéòî úLøça.di`eyipa zyxg dzidy dy`a ± §¥¤¤¥¦¨¨
éðz÷egwitd maidy dpynd dhwp ok it lr s`e ±ïéà ñðBk ¨¨¥¥¦
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gxwלב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'k oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ נדרׁשת יפה זֹו ּבמדרׁשּפרׁשה «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתנחּומא  ˜¯Á.רּבי ÁwiÂ∑ לצד עצמֹו את לקח ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

העדה  מּתֹו נחלק להיֹות הּכהּנה,אחד על לעֹורר ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מּׁשאר  נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזהּו

וכן ּבמחלקת. להחזיק טו)העדה "מהּֿיּקח(איוב : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדבר  ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלּב

קרח" "וּיּקח ׁשּבהם אחר: סנהדראֹות ראׁשי מׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו כ)ּבדברים, אתֿאהרן",(במדבר "קח (הושע : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ

ּדברים"יד) עּמכם "קחּו :.˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»
ÈÂÏŒÔa∑ על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

ׁשּנאמרעצמֹו מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא (בראשית , ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
ׁשמֹומט) נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם על : ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  הּימים', ּב'דברי הּדּוכן על ּבהתיחסם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹקרח?
ו) א ּבןֿלוי (דה"י ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

Ì¯È·‡Â.ּבןֿיׂשראל" Ô˙„Â∑(תנחומא) ׁשהיה ּבׁשביל ְִֵֶָ¿»»«¬ƒ»ְִִֶָָ
ּתימנה  ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ּובניו ׁשבט לקהת ׁשכן , ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

ÈÂÏא  ¯a ˙‰˜ ¯a ¯‰ˆÈ ¯a Á¯˜ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈…««ƒ¿»«¿»«≈ƒ
Èa ˙Ït ¯a ÔB‡Â ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡Â Ô˙„Â¿»»«¬ƒ»¿≈¡ƒ»¿«∆∆¿≈

:Ô·e‡¿̄≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`).çø÷ çwiåzWxcp dti Ff dWxR ©¦©Ÿ©¨¨¨¨¤¦§¤¤
`nEgpY iAx WxcnA(a gxw).gTIe §¦§©©¦©§¨©¦©

,gxwwlgp zFidl cg` cvl Fnvr gwl Ÿ©¨©©§§©¤¨¦§¤§©
Edfe ,dPdMd lr xxFrl dcrd KFYn¦¨¥¨§¥©©§ª¨§¤
KFYn wlgp ,blRz`e qElwpE` mBxYW¤¦§¥§§§¦§§¥¤§©¦
LgTI dn oke ,zwlgnA wifgdl dcrd̈¥¨§©£¦§©§Ÿ¤§¥©¦¨£

LAl(ai eh aei`)Lbiltdl LzF` gwFl , ¦¤¥©§§©§¦§
:i"Wx oFWl ,mc` ipA x`Xn¦§¨§¥¨¨¨©¦

úòãåla` .axd WExtM Fpi` WxcOd §©©©¦§¨¥§¥¨©£¨
oFWl `N` gTIe oi` mW Exn`̈§¨¥©¦©¤¨¨
dn xn`PW oiprM Fgwl FANW ,dbilR§¦¨¤¦§¨§¦§©¤¤¡©©
gwNW xnFl dvFx Fpi`e .LAl LgTI¦¨£¦¤§¥¤©¤¨©
,LAl LgTI dn oke ,cg` cvl Fnvr©§§©¤¨§¥©¦¨£¦¤
biltdl cg` cvl LzF` gTIW Fpi ¥̀¤¦©§§©¤¨§©§¦
zpEM la` ,mc` ipA x`Xn Lnvr©§§¦§¨§¥¨¨£¨©¨©
FAlA dvr gwNW ,gxw gTIeA WxcOd©¦§¨§©¦©Ÿ©¤¨©¥¨§¦
xn`Y dgiwNd iM ,xRqIX dn zFUrl©£©¤§©¥¦©§¦¨Ÿ©

:daWgOde dvrd lr©¨¥¨§©©£¨¨
ïëågTi daWgO dn ,LAl LgTI dn §¥©¦¨£¦¤©©£¨¨¦©

oiC zil xzQA aWgYW LAl Ll§¦§¤©£Ÿ©¥¤¥¦
dn F` ,DzF` dNbz `le oIC zile§¥©¨§Ÿ§©¤¨©
xMp LizFfinx KFYOW ,Lipir oEfnxI¦§§¥¤¤¦§¦¤¦¨
`le ,midl`d hRWnA xtFM dY`W¤©¨¥§¦§©¨¡Ÿ¦§Ÿ
xiYqnM xBY `xwY la` df Wxtz§¨¥¤£¨¦§¨¦¨§©§¦
mcw aFI`l df xn` ftil`e .Fnvr©§¤¡¦©¨©¤§¦Ÿ¤
xExA xn`nA FYaWgn aFI` dNBW¤¦¨¦©§©§§©£©¨
mi`xaPd ihxtA dgBWd `xFAl oi`W¤¥©¥©§¨¨¦§¨¥©¦§¨¦

Fl xn` KklE ,miltXd(bi ak my)Yxn`e ©§¥¦§¨¨©§¨©§¨
`Ede ,hFRWi ltxr crad l` rcI dn©¨©¥©§©£¨¤¦§§
oke .FA opFAzOl `Edd dprOd oipr¦§©©©£¤©©¦§¥§¥
ixqEn Egw ,daWgnA dgiwl oFWl̈§¦¨§©§¨¨§¨¦

(i g ilyn)xqEn zgw iYlalE ,(bk fi dinxi): §¦§¦©©¨
eøîàWxcOA cFr(fh gi dax)wlgIe ¨§©¦§¨©©§Ÿ

xn`p Fpi` gxw evie xAcie©§©¥©§©Ÿ©¥¤¡©
mElM gwl `l ,gwN dn ,gTIe `N ¤̀¨©¦©©¨©Ÿ¨©§
LgTI dn aEzMd xn` ,Flhp FAl `N ¤̀¨¦¨§¨©©¨©¦¨£
qElwpE`e .iYWxRW dnM `Ede ,LAl¦¤§§¨¤¥©§¦§§§
oFWNd `l oiprd xzR ,blRz`e mBxYW¤¦§¥§¦§§¥¨©¨¦§©Ÿ©¨
lr mBxY oke ,miAx zFnFwnA FbdpnM§¦§¨¦§©¦§¥¦§¥©

gxw xaC(ci fi oldl)`YbElR lr,gxwc §©Ÿ©©§§¨§Ÿ©
mrlA xacA mBxze(fh `l oldl)zvrA §¦§¥¦§©¦§¨©£©

:FnEBxzA oiprd xiMfn `Ed iM ,mrlA¦§¨¦©§¦¨¦§¨§©§
à"øåxn`,gxw gTIeKxC ,miWp` §¨©©¦©Ÿ©£¨¦¤¤

mgl xFng FnM ,dxvwfh `"y) §¨¨§£¤¤
(kdN`e FnM "ozce" iM Exn` mixg`e .©£¥¦¨§¦§¨¨§§¥¤

dpre dI`e oFrav ipA(ck el ziy`xa), §¥¦§§©¨©£¨
:mxia`e ozC gxw gTIe FpETze§¦©¦©Ÿ©¨¨©£¦¨

éôìe`Ed oEbd iM ,Kxv oi` iYrc §¦©§¦¥Ÿ¤¦¨
ozce gxw gTIe xn`IW oFWNA©¨¤Ÿ©©¦©Ÿ©§¨¨
iM ,oxd` lre dWn lr EldTIe EnEwIe©¨©¦¨£©¤§©©£Ÿ¦
`Ede dgiwl `aY dUrn zNgY lkA§¨§¦©©£¤¨Ÿ§¦¨§
oke ,`Edd dUrOA zExxFrzd oFWl̈¦§§©©£¤©§¥
z` eiIgA Fl aSIe gwl mFlWa`e§©§¨¨©©©¤§©¨¤

zaSn(gi gi a"y)iM Wxtl uRgY m`e . ©¤¤§¦©§Ÿ§¨¥¦
ixg` xiMfi xW` xaCd lr dgiwNd©§¦¨©©¨¨£¤©§¦©£¥
Fl aSIe zaSOd z` mFlWa` gTIe ok¥©¦©©§¨¤©©¤¤©©¤
z` gxw gTIe WxtY KM ,eiIgA§©¨¨§¨¥©¦©Ÿ©¤
miz`nE miXng l`xUi ipAn miWp`d̈£¨¦¦§¥¦§¨¥£¦¦¨©¦
lre dWn lr EldTIe dWn iptl EnEwIe©¨¦§¥¤©¦¨£©¤§©

:oxd ©̀£Ÿ
øîàådid xaCd df iM mdxa` iAx §¨©©¦©§¨¨¦¤©¨¨¨¨

Etlgp xW`M ipiq xAcnA§¦§©¦©©£¤¤§§

EaWg iM ,mIeld ElCape mixFkAd©§¦§¦§§©§¦¦¦¨§
FYrCn df dUr dWn EppFc`W l`xUi¦§¨¥¤£¥¤¨¨¤¦©§
mdW zdw ipal mB ,eig`l dNcB zzl̈¥§ª¨§¨¦©¦§¥§¨¤¥
mdW iel ipA lklE eil` miaFxw§¦¥¨§¨§¥¥¦¤¥
xEarA eilr ExWw mIelde ,FYgRWOn¦¦§©§§©§¦¦¨§¨¨©£
xWwe ,eipalE oxd`l mipEzp mzFid¡¨§¦§©£Ÿ§¨¨§¤¤
dxFkAd xiqdW xEarA mxia`e ozC̈¨©£¦¨©£¤¥¦©§¨

:did xFkA gxw mB ,mdia` oaE`xn¥§¥£¦¤©Ÿ©§¨¨
äæå`EdW mdxa` iAx lW FYrCn §¤¦©§¤©¦©§¨¨¤

mCwn oi` miAx zFnFwnA xnF`¥¦§©¦¥ª§¨
iYazM xakE .FpFvxl dxFYA xg`nE§ª¨©¨¦§§¨¨©§¦

(` h lirl)xcqM dxFYd lM iYrC lr iM¦©©§¦¨©¨§¥¤
aEzMd Wxti xW` mFwnA izlEf¨¦§¨£¤§¨¥©¨

wddoipr Kxvl mW mbe ,xEg`de dnC ©©§¨¨§¨¦§©¨§Ÿ¤¦§©
dGd xaCd did la` ,oFkp mrhlE§©©¨£¨¨¨©¨¨©¤
dUrn xg` rpxA WcwA ox`R xAcnA§¦§©¨¨§¨¥©§¥©©©©£¤

:milBxnd©§©§¦
ïBëpäåzE`iUp lr gxw qrMW ,WxcA §©¨¦§©¤¨©Ÿ©©§¦

EpizFAx xn`nM otvl``negpz) ¤§¨¨§©£©©¥
(` gxwxn`PW FnM oxd`A mB `Pwe ,§¦¥©§©£Ÿ§¤¤¡©

dPdM mB mYWTaE(i weqt)ozC EkWnpe . ¦©§¤©§ª¨§¦§§¨¨
awri iM ,dxFkAd lr `le ,FOr mxia`e©£¦¨¦§Ÿ©©§¨¦©£Ÿ
DpzpE oaE`xn dlhA xW` `Ed mdia £̀¦¤£¤¨§¨¥§¥§¨¨
,mzprh Exn` md mB la` ,sqFil§¥£¨©¥¨§©£¨¨

xAcOA Epzindl(bi weqt)ux` l` `le , ©£¦¥©¦§¨§Ÿ¤¤¤
Epz`iad WacE alg zaf(ci weqt): ¨©¨¨§©£¦Ÿ¨

äpäå`l ipiq xAcnA mzFidA l`xUi §¦¥¦§¨¥¦§¨§¦§©¦©Ÿ
xacA mB iM ,drx mEW mdl rx ¥̀©¨¤¨¨¦©¦§©
Eid mqxtnE lFcB `hgd didW lbrd̈¥¤¤¨¨©¥§¨§ª§¨¨
lW FzNtzA ElSpe ,mihrn mizOd©¥¦ª¨¦§¦§¦§¦¨¤
mFi mirAx` mdilr lRpzdW dWn¤¤¦§©¥£¥¤©§¨¦
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ּבמחלקּתֹו קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, אֹוי החֹונים : ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֻ

מׁשה  עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי ?לרׁשע, ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
נׂשיאּותֹו על ׁשּמּנהּונתקּנא עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

קרח: אמר הּדּבּור. עלּֿפי קהת ּבני על נׂשיא ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמׁשה
ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי קהת (שמות "ּובני : ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אחד  ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֻוגֹו'".
הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ּכהן ואחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמל
והּוא  לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹלא
חֹולק  הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא ֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּנה
וכּנס  עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו

ראּובן  מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי וחמׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמאתים
ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשכניו,
הּוא  ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:

א)אֹומר העדה"(במדבר קרּואי "אּלה והלּביׁשן : . ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ
אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטּליתֹות

ּבציצית  חּיבת ּתכלת, ׁשל ׁשּכּלּה טּלית אֹולֹו: ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֻ
עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּורה?
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר?
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו .ּפֹוטרּה. ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

Ô·e‡¯ Èa∑ ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ּבחינת לוי, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּקרח
ׁשּיהיּו החסדים על הּגבּורֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהחסד,
הּגבּורֹות, ׁשּיתעּלּו לעתיד־לבא ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּגבּורֹות

הן  ּבׁשרׁשן ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ּבבחינת עכׁשו ּגם ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
מהחסדים. ְְֲִֵַַָָלמעלה

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם וכן ואתּפלג אּונקלּוס ." ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַֹ
" רׁש"י וקרח נחלקּכתב ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

נּתּוק  – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", מּלׁשֹון ְְְִִִֶַָָָָהּוא
ּולהעיר  מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוהתחּלקּות

אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַֹֹֻֻמהּסמיכּות
ּגימטרּיא  - ר"ע קר"ח יפֹות': ּוב'פנים קרחה". תׂשימּו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹל"ולא

.(578) מחלק"ת

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

קרחה  מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹחטאֹו
לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּומחלקת,
הּמבּדיל', 'רקיע על־דר ׁשהּוא 'אלימל ה'נֹועם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּוכמ"ש

ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה ְֲִֵֶֶַַָָָָָהפ
ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות

לבּוׁשי  לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשלׁשת
הימני  והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנפׁש:

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, למחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָרֹומזים

אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻּבאֹות
מפסיק  רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָעֹובר
הּקו  ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה אליהם. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבינֹו

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׂשמאלי,
להֹוספה  רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאֹות
– ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבלּתי
לכללּות  ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסרֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּוא
הּקּוים  לׁשני מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻקּיּום
רצֹון  מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרים,

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלצאת
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gxwלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָאמנם,
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאמּתי
ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמראה
ּכי  – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיחד
להּגיע  ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה, רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתמיד
"העֹולם  רז"ל אמרּו (ועל־ּכן ּבעלי־הּתֹורה. ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמדרגתם

ה'" ּב[אֹות] נברא ב)הּזה כט, ).(מנחות ְְִֶַָ
את  ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי ְְֲֲִִִֶֶַַַָֹמקֹומֹו
"עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ּובכ (ר'), ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלגמרי

ְְִַל"ּתחּתֹונים".
טּלית  א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זאת מקּׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ[ּבמקֹורֹו

אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּכּלּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

עבֹודה־זרה. אּלא "ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם", לנּו "ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ּבעת ׁשאמרּו ׁשם על ׁשם, אנׁשי ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָקראם

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)

Fz`xie 'd zad` ± dxFYl dxinXd©§¦¨©¨©£©§¦§¨

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
ספרים  מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוּיּקח

המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא פי"ח)מהּו (במדב"ר ְְִֵֶַַָָ
"ּבית  היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
יכֹול  ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָמלא
ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ּבהיֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלהסּתּפק
ׁשּבמזּוזה  ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָויראתֹו,

"ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ּבפרׁשת ויראה, אהבה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָָענינם
יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ְְְִִִַַָָָָָָָָּופרׁשת

ויראה  ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל
מה  ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחים
צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ּכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּׁשּבּבית,

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו, על ׁשּיׁשמרּו ויראה ט)לאהבה ג, (אבות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו, קֹודמת ׁשּיראתֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ"ּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

עם  הּיׁש) (מציאּות 'ׁשם' ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּקרח
ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ׁשּיּׁשאר רצּו אּלא (אלקּות), ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ'ׁשמים'

"ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ׁשם". "אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָנקראּו
עבֹודה־זרה. ֲֶָָָָאּלא

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

מים  ּבין הּמבּדיל רקיע על־ּדר הּוא "ואתּפלג", ּׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמה
והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה הּמחלֹוקת ׁשּזֹוהי ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמים,
אין  לּמה ּבּמדרׁש וכדאיתא מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
ׁשּנאמר  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו כּו', טֹוב" "ּכי ּבּׁשני ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּכתיב

ּבין  ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין למים. מים ּבין מבּדיל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָויהי
ועד  הּפּלגה, ו)ּדֹור עץ־הּדעת ל(חטא הּׁשרׁש הּוא למים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמים

ועדתֹו. קרח ְֲֲֶַַַָֹלמחלֹוקת

(á)íéMîç ìàøNé-éðaî íéLðàå äLî éðôì eî÷iå©¨ª̧Æ¦§¥´¤½©«£¨¦¬¦§¥«¦§¨¥−£¦¦´
:íL-éLðà ãòBî éàø÷ äãò éàéNð íéúàîe¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬¥−©§¥¥«

(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ לקחּתם מּדאי יֹותר לעצמכם הרּבה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL.ּגדּלה  Ìlk∑(תנחומא)ׁשמעּו ּדברים ּכּלם ְָֻÀ»¿…ƒְְִָָָֻ
הּגבּורה  מּפי e‡O˙z.ּבסיני ÚecÓe∑לקחּת אם ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

ּכהּנה  לאחי לברר ל היה לא מלכּות, לא אּתה , ְְְְְִִַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבסיני  ׁשמעּתם לבּדכם ּכל אּתם ,"אלהי ה' "אנכי ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשמעּו .העדה ְֵָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(1048 'nr ,c jxk zegiyÎihewil)

קרח ּבליעת היתה מרּגלים ּביאת רבא אחר עולם (סדר ְְְְִִִַַַַַַָָֹ
פ"ח)

ׁשּכל  מּׁשּום המרּגלים, ׁשל ׁשּובם לאחר ארעה קרח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
לסּפּור  ּבהמׁש ועלה התעֹורר קרח ׁשל הּמחלקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹענין

ְְִַַהמרּגלים:

הּתֹורה  ללּמּוד ּולהתמּסר ּבּמדּבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמרּגלים
לעסק  רצּו ולא העֹולם, מּטרדֹות הרחק ּובׁשלוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹּבמנּוחה
ּבארץ־יׂשראל. הּמתחּיב ּכפי הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבקּיּום
לארץ  להּכנס זאת ּבכל וׁשּצריכים ׁשּטעּו, לּכל הּוכח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכאׁשר
הּוא  "הּמעׂשה ׁשּכן הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות את ׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּולקים

Ï‡¯NÈב  ÈaÓ ‡i¯·‚Â ‰LÓ Èt‡Ï eÓ˜Â¿»¿«≈…∆¿À¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÈÚ¯ÚÓ ‡zLÎ È·¯·¯ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿«

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»



לה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
הרי  - ּתֹורה לּמּוד העּקר היה לּו וטען: קרח עמד ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהעּקר",
א הּתֹורה; מקּבל רּבנּו, למׁשה להּדמֹות הּיכֹול אדם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשוים  יׂשראל ּכל ׁשּבזה הּמצֹות, מעׂשה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

ּתתנּׂשאּו"? "מּדּוע -ְְִַַַ
- "ּבקר" ּכלֹומר: ה'". וידע "ּבקר מׁשה לֹו ענה ּכ ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹעל

ׁשל  ּפנימּיים וחּיּות ּבאֹור מּואר להיֹות צרי הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמעׂשה
וגּלּוי  ידיעת לידי ׁשּיביאּו ּכ - ה'" "וידע ויראתֹו, ה' ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאהבת
ׁשל  זֹו ּבין ּגדֹול הבּדל יׁש הרי הּמצֹות ּובכּונת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאלֹוקּות.

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל לזֹו ְְְִֵֶֶָָָֹמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a jxk zegiyÎihewil)

ג) (טז, ה' קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע
ׁשל  ּבמנהיגּותֹו צר יׁש רגילים, ּבדֹורֹות מילא קרח: טען ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
הּמדּבר, ּבדֹור א ּדאצילּות. נׁשמה ׁשהיה רּבנּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

ּדֹור  ּדאצילּות, נׁשמֹות היּו ּולכּלם ּדעה' 'ּדֹור היה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכּידּוע
ּתתנּׂשאּו"! "מּדּוע - אם־ּכן רּבנּו; למׁשה זקּוק אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכזה
רּבנּו. מׁשה לנׁשמת זקּוקים הּכל ׁשּכן טעּותֹו, היתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובכ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר הּמחלקת (תנחומא. ,מּפני «ƒ…«»»ְֲִֵֶַַֹ

רביעי  סרחֹון ּבידם זה ּבעגלׁשּכבר חטאּו לב): :(שמות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
ּבּמתאֹוננים מׁשה", יא)"ויחל מׁשה",(במדבר "וּיתּפּלל : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ

יד)ּבמרּגלים מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

לבןֿמל מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבמחלקּתֹו
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּסרח

רב  אמר:ּכׁשּסרח ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
מּמּני  עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי .עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑ רבה עּתה היא )(במדבר ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְִִֵַָ

מתּכּון  היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא ְְְְְִֵֵַָָָָָָָֹלנּו
ּבהם  יחזרּו ׁשּמא ‡˙Œ.לדחֹותם '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒ¯L‡∑ לוּיה לעבֹודת.LB„w‰Œ˙‡Â∑ לכהּנה. ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
·È¯˜‰Â∑אליו ּכן:(תנחומא)אֹותם מֹוכיח והּתרּגּום . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

לקדמֹוהי  –ויקרב ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב , ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  חּלק ּגבּולֹות מׁשה: להם ְֶֶַַַָָָָָֹאמר
ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבעֹולמֹו,

ׁשּנאמר זֹו, את א)לבּטל ויהיֿבקר...(בראשית "ויהיֿערב : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּכ כג)וּיבּדל". וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(c).åéðt ìò ìtiåoxd` iM ,ElRIe `le ©¦Ÿ©¨¨§Ÿ©¦§¦©£Ÿ
xaC dpr `l FzXCwaE FxqEnA§¨¦§ª¨Ÿ¨¨¨¨
WixgnM idie ,FGd zwlgOd lkA§¨©©§Ÿ¤©©§¦§©£¦
FzlrOn dlFcB gxw zlrOW dcFnkE§¤¤©£©Ÿ©§¨¦©£¨
mIwnE dWn xacM dUFr `Ed la £̀¨¤¦§©¤§©¥

:Kln zxfBd dxez §¥©¤¤
(d)mrhe.Bì øLà úà 'ä òãéå §©©§Ÿ©¤£¤

,dIel zcFarl,WFcTd z`e ©£©§¦¨§¤©¨
xn`i .WxR dtie ,i"Wx oFWl ,dPdkl¦§ª¨¨©¦§¨¤¥¥Ÿ©
md mIeld m` mXd ricFIW aEzMd©¨¤¦©©¥¦©§¦¦¥

xn`PW oiprM ,FNW(ci g lirl)il Eide ¤§¦§©¤¤¡©§¨¦
oiprM ,FNW zFxFkAd oicr F` ,mIeld©§¦¦£©¦©§¤§¦§©

xn`PW(bi b my)lM il iM`NW ,xFkA ¤¤¡©¦¦¨§¤Ÿ
,mIelA mtilgi,WFcTd z`emd ©£¦¥©§¦¦§¤©¨¥

FnM ,dcFarl miWCwnd mipdMd©Ÿ£¦©§ª¨¦¨£¨§
Wcw FWiCwdl oxd` lcAIe xn`PW¤¤¡©©¦¨¥©£Ÿ§©§¦Ÿ¤

miWcw(bi bk ` i"dc)sq`l icM gxw iM . ¨¨¦¦Ÿ©§¥¤¡Ÿ
dvxie wlgi mIeld lr mB ,mrd eilr̈¨¨¨©©©§¦¦©§Ÿ§¦§¤

dPde .mixFkAl dNM dcFard xifgdl§©£¦¨£¨ª¨©§¦§¦¥
rcFp zFxFkAd dN` EtxUp xW`M©£¤¦§§¥¤©§©
xW`ke ,mzcFarA mXd xgA `NW¤Ÿ¨©©¥©£¨¨§©£¤
`EdW rcFp oxd` zxhw lAwzp¦§©¥§Ÿ¤©£Ÿ©¤

:WFcTd©¨
åéìà áéø÷é Ba øçáé øLà úàå íòè©©§¥£¤¦§©©§¦¥¨
z` mXd ricFIW ,zipW mrR©©¥¦¤¦©©¥¤

,Fl xW`eil` aixwde WFcTd z`e £¤§¤©¨§¦§¦¥¨
mixg`d l`e ,Fzgpn l` rXie xgn̈¨§¦©¤¦§¨§¤¨£¥¦

,dpti `l mzgpn l`exgai xW` z`e §¤¦§¨¨Ÿ¦§¤§¤£¤¦§©
FA`Ed eiptl zxWl cnrl ,zFxFcl§©£Ÿ§¨¥§¨¨

.xgn eil` aixwi ,minId lM Frxfe§©§¨©¨¦©§¦¥¨¨¨
zF` dGd oFiQPd mdl didIW xnFl©¤¦§¤¨¤©¦¨©¤
lr `l Ewlgi `NW mlFr zFxFcl§¨¤Ÿ©§§Ÿ©

:mlFrl Frxf lr `le xgaPd©¦§¨§Ÿ©©§§¨
áúëåmildwPd dN` iM ,l`ppg EpAx §¨©©¥£©§¥¦¥¤©¦§¨¦

dfe ,gxw haXn mIel Eid mNMª¨¨§¦¦¦¥¤Ÿ©§¤
mrhiel ipA mkl ax(f weqt),`p ErnW ©©©¨¤§¥¥¦¦§¨

iel ipA(g weqt)mhaW lk iM EaWg ilE` , §¥¥¦©¨§¦¨¦§¨
cFaM wlg Fnvrn dWnE dPdkl xgap¦§©¦§ª¨¤¥©§¨©¨

:o`M cr ,eig`l§¨¦©¨
äìéìçåEpidl` izxWn haWA EidW §¨¦¨¤¨§¥¤§¨§¥¡Ÿ¥

mi`Exw miXnge miz`n̈©©£¦¦§¦
mAxA mihran ixn ipA mi`iUpE§¦¦§¥¤¦§©£¦§©¨
EN`e .'d lr mipiNnE mhaW lFcbaE¦§¦§¨©¦¦©§¦
lM Eid `l ,calA `Edd haXd on Eid̈¦©¥¤©¦§¨Ÿ¨¨
xn`l zxgOn mippFlzn l`xUi zFHn©¦§¨¥¦§§¦¦¨¢¨¥Ÿ

'd mr z` mYnd mY`(e fi oldl)`l iM , ©¤£¦¤¤©¦Ÿ
.oxd`e dWn haXn wx zn mdl zn¥¨¤¥©¦¥¤¤§©£Ÿ
zwlgOd iM di`x dHOd zF`A mbe§©§©©¤§¨¨¦©©§Ÿ¤
WxR aEzMde .`id l`xUi ihaW lMn¦¨¦§¥¦§¨¥¦§©¨¥©

l`xUi ipAn miWp`e(a weqt)iM ciBdl , ©£¨¦¦§¥¦§¨¥§©¦¦
mipXd on `l mihaXd lMn Eid̈¦¨©§¨¦Ÿ¦©§©¦

:calA mixMfPd©¦§¨¦¦§¨
ìáàmrhkl ax,iel ipA miM xEarA £¨©©©¨¤§¥¥¦©£¦

mihaXd lkl dYtn did gxwŸ©¨¨§©¤§¨©§¨¦



gxwלו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ַָָָ
נימּוסים  יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם
ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהרּבה
אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמתקּבצים
אחד  ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה אחד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹארֹון
ּכהּנה  מבּקׁשים איׁש וחמׁשים מאתים ואּתם –ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֻ

ּב רֹוצה אני אף חביב ּגדֹולה? ּתׁשמיׁש לכם הא ,כ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
וסם  הּקרּבנֹות, מּכל החביבה הּקטרת היא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹמּכל,

לפיכ ואביהּוא, נדב נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָהּמות
הּוא  ה' אׁשרֿיבחר האיׁש "והיה ּבהם: ְְְֲִִִֶֶַָָָָָהתרה
יֹודעים, אנּו אין וכי ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר ְְְְִִִֵַָָָָֻהּקדֹוׁש",
מׁשה: להם אמר אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמי
יצא  ּבֹו ׁשּיבחר מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהריני

אֹובדים וכּלכם רבה)חי, ׁשחֹותין ∑BzÁÓ˙.(במדבר ּכלים ְְְִֶַֻ«¿ִִֵֶ
יד  ּבית להם ויׁש ּגחלים .ּבהם ְִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחּתֹות  קחּו־לכם עׂשּו ְְֲֶַָֹזאת
ואּתם  אחד, ּגדֹול וכהן כּו' אחד ה' אּלא לנּו אין ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאנּו

וחמׁשים  אני מאתים אף ּגדֹולה, ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָ
ּבכ ובפרש"י)רֹוצה ו. (טז, ְֶָ

אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻלכאֹורה
ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואי

?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו
קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויׁש

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה (יתרו הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ט) "יט, עליו חלקּו ואי וחמׁשים , סנהדראֹות"מאתים ראׁשי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ודתן) ד"ה א טז, ?(רש"י
ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם לֹומר צרי ּכן ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועל

מבּקׁשים  איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוטעּותם
הּכהּונה. למעלת להּגיע מרצֹונם נבעה ּגדֹולה" ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָּכהּונה

ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיּבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁש"עֹומד

יג)קדׁשים" כג, א וחׁשבּו(דה"י לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם הּנה ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָ
ּדין  ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדכמֹו

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל הם יכֹולים ּכמֹו"כ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹוכיֹו"ב,
להם  ׁשאמר ּדתׁשּוקתם וזהּו ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבפעל  ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּורצֹונם
אּלא  לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאי
להיֹות  אפׁשר אי כן ּכמֹו אחת" ותֹורה אחד, ארֹון אחד, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָה'

אחד". ּגדֹול מ"ּכהן ִֵֵֶָָֹיֹותר

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
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`Ede FnvrA dWnA dUrOd aEzMd©¨©©£¤§¤§©§§
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"zxhw" dWxRA zxMfPd©¦§¤¤©¨¨¨§Ÿ¤
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`vFIke dpFal la` WCwd lW miOQd©©¦¤¤§¥£¨§¨§©¥
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(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑.לכם אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְִֶַָָָָָ

עליהם  וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹולא
"את  ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם אּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקרב,
ׁשּפּקח  וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמחּתֹות

זה  לׁשטּות ראה מה ׁשלשלת היה, ראה הטעּתֹו, עינֹו ? ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מׁשה  ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹּגדֹולה
וארּבעה  ועׂשרים נמלט! אני ּבׁשבילֹו אמר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹואהרן.
ּברּוח  מתנּבאים ּכּלם ּבניו, לבני עֹומדֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻמׁשמרֹות

ׁשּנאמר כה)הּקדׁש, א להימן".(ד"ה בנים "ּכלֿאּלה : ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּמּני, לעמד עתידה הּזאת הּגדּלה ּכל אפׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשּׁשמע  חזקה לאֹותּה לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹואני
"אׁשרֿיבחר  נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻמּפי
ראה  ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ְְְְַַָָָָָָָֹה'
רֹואה  היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי ְְִֶֶֶֶָָָָָָָֹיפה,

ּבעצמכם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)יפה . נטלּתם ּגדֹול ּדבר ֶָ«»∆ְְְְְֶֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על .לחלק ֲַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒ

קׁשה  ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהתחיל
ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד אמר: ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹערף,

ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻעּמֹו,
לוי" ּבני ."ׁשמעּוֿנא ְְִִֵֵָ

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות יׂשראל לאֹותֹו .עדת ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑,לאהרן ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', ,אּת הּנעדים" וכלֿעדת "אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא לנּו .ולא ְֲֶֶַַַָֹֹ

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»

:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ipaA dUr oke ,oFiQpl xihwdW Dä¤¦§¦§¦¨§¥¨¨¦§¥
oxd`(` i `xwie)didW EpizFAx zrce . ©£Ÿ§©©©¥¤¨¨

`l ilE`e .oFkPd `Ede ,WCwd zxhw§Ÿ¤¤§¥§©¨§©Ÿ
siqFdl zxhTd gAWl qElwpE` dvxi¦§¤§§§©¥©©§Ÿ¤§¦
Fpipr zFUrdA wx "oinqEA" FA§¦©§¥¨¦§¨

:devnAe dxez §¦§¨
(`i).Eúãò ìëå äzà ïëì,okl ¨¥©¨§¨£¨§¨¥

Lzcr lke dY` ,KM liaWA¦§¦¨©¨§¨£¨§

iM ,'d lr micrFpdiziUr FzEgilWA ©¨¦©¦¦§¦¨¦¦
zwlgOd Epl `le ,oxd`l dPdM zzl̈¥§ª¨§©£Ÿ§Ÿ¨©©§Ÿ¤
dY` xn`i ,oM m`e .i"Wx oFWl ,dGd©¤¨©¦§¦¥Ÿ©©¨
`l 'd lr micrFPd mY` Lzcr lke§¨£¨§©¤©¨¦©Ÿ
micrFPd `"d iM ,xn` `"xe .oxd` lr©©£Ÿ§¨©¦©¨¦

:sqFp©
ïëzéåLzcr lke dY` okl ,xn`IW §¦¨¥¤Ÿ©¨¥©¨§¨£¨§

lr `l iM ,'d lr micrFPd©¨¦©¦Ÿ©

.xgn oxd` mr mXd iptl Eid ,oxd ©̀£Ÿ¡¦§¥©¥¦©£Ÿ¨¨

.xiMfd xW` mi`pYA `Ed xvw `xwnE¦§¨¨¨©§¨¦£¤¦§¦
gxw l` xAC dNgYn iM ,aEzMd oipre§¦§©©¨¦¦§¦¨¦¥¤Ÿ©
,'ebe 'd rcFie xwA xn`l Fzcr lM l`e§¤¨£¨¥ŸŸ¤§©
mkl ax gxw mr xAcl xfg KM xg`e§©©¨¨©§©¥¦Ÿ©©¨¤
`p ErnW FCal gxwl xn`e ,iel ipA§¥¥¦§¨©§Ÿ©§©¦§¨
lke dY` xn`e xfg KklE ,iel ipA§¥¥¦§¨¨©§¨©©¨§¨
eilr oi` iM ,'d lr micrFpd Lzcr£¨§©¨¦©¦¥¨¨



gxwלח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ׁשאין (סנהדרין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ִֵֶָ
אחריהם  מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחזיקין

ׁשלֹום  ּבדברי ÏÚ‰.להׁשלימם ‡Ï∑,הכׁשילם ּפיהם ְְְְִִֵַָָ…«¬∆ְִִִֶָ
ירידה  אּלא להם .ׁשאין ְִֵֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ואחד  אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָההֹוראה
ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינּו מׁשה מּבחינת ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיׁש
ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָּבנפׁשֹו

לימּוד  ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהנהגת
הרי  – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹזכּות,
היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָגם

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq `"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ַַָָָָָֹ

נחלת  לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹֹלמעלה,
לנּו אמרּת וכרם, ג)ׂשדה מעני (שמות אתכם "אעלה : ְְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ולא מצרים  הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאל

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, יד)להמיתנּו הּזה (במדבר "ּבּמדּבר : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
פגריכם" B‚Â'.יּפלּו ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה  לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
נעלה  לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL‡‰∑ הּתֹולה ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחברֹו .קללתֹו ְֲִֵַָ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mNk iM ,Fzcr lM lr wx Wprd FCal§©¨Ÿ¤©©¨£¨¦ª¨
:'d lr micrFpai dxez ¨¦©

(ai)ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©¤¦§Ÿ§¨¨
.íøéáàìåmd mxia`e ozC dPd §©£¦¨¦¥¨¨©£¦¨¥

FnM ,gxwM FGd zwlgOd ilrA Eid̈©£¥©©§Ÿ¤©§Ÿ©§
EnEwIe mxia`e ozce gxw gTIe xn`W¤¨©©¦©Ÿ©§¨¨©£¦¨©¨
,'ebe l`xUi ipAn miWp`e dWn iptl¦§¥¤©£¨¦¦§¥¦§¨¥
lre dWn lr mzF` milidwOd mdW¤¥©©§¦¦¨©¤§©
lM l`e gxw l` xAC dWn dPde .oxd ©̀£Ÿ§¦¥¤¦¥¤Ÿ©§¤¨

cFr Fl xn`e ,Fzcr(`i weqt)lke dY` £¨§¨©©¨§¨
`Ed iM dNgY xAC eil` iM ,Lzcr£¨§¦¥¨¦¤§¦¨¦

:mdA lFcBd©¨¨¤
äpäåmxia`e ozC zcr Eid micrFPd §¦¥©¨¦¨£©¨¨©£¦¨

xAcl dYr dvx KklE ,oM mB©¥§¨¨¨©¨§©¥
lre mnvr lr mxidfdlE mdOr mB©¦¨¤§©§¦¨©©§¨§©
mzF` qItlE mzcr mdW micrFPd lM̈©¨¦¤¥£¨¨§©¥¨
minEgp mixaC miaFh mixacA¦§¨¦¦§¨¦¦¦
ipal qEIR gxw mr eixaC iM ,l`xUil§¦§¨¥¦§¨¨¦Ÿ©¦¦§¥

:mCal iel¥¦§©¨
,"çìLiå" íòèFxAcA eiptNn Ekld iM ©©©¦§©¦¨§¦§¨¨§©§

dWn xn`Ie ok ixg`e ,gxw mr¦Ÿ©§©£¥¥©Ÿ¤¤
gxw l`(g weqt)cnFr EPcFr did xW` ¤Ÿ©£¤¨¨¤¥

didW ipRn F` ,mW eiptliel gxw §¨¨¨¦§¥¤¨¨Ÿ©¥¦
,dWn ld`l KEnq dIel dpgnA cnFr¥§©£¥§¦¨¨§Ÿ¤¤
xW`M oFW`xd mFIA did df lM iM¦¨¤¨¨©¨¦©£¤

xgn oxd`e mde dY` xn`(fh weqt), ¨©©¨¨¥§©£Ÿ¨¨
mdl xn`W xwAd `Ede(d weqt)xwA §©Ÿ¤¤¨©¨¤Ÿ¤

:Fl xW` z` 'd rcFie§©¤£¤
ïëzéådcr i`iUp mxia`e ozC EidW §¦¨¥¤¨¨¨©£¦¨§¦¥¥¨

Eid m`e ,zlR oA oF`n miaEWg£¦¥¤¤¤§¦¨
xg` KlFd oF` did eil` miSxzn md¥¦§©¦¥¨¨¨¥©©
`l dPde .eil` glW `l oM lr ,mzvr£¨¨©¥Ÿ¨©¥¨§¦¥Ÿ
,gxw zcr mr `le mdOr did `le ,`ä§Ÿ¨¨¦¨¤§Ÿ¦£©Ÿ©
ozC mdl EkldWM eiptNn Kld iM¦¨©¦§¨¨§¤¨§¨¤¨¨
`le gxw mr gMezp xW`M mxia`e©£¦¨©£¤¦§©©¦Ÿ©§Ÿ
FYW` zvrA FA xfg xaMW ,mW aWEd©¨¤§¨¨©©£©¦§

EpizFAx xn`nM ,FzliSdW(:hw oixcdpq). ¤¦¦¨§©£©©¥
mr rlaPW FxiMfd `l aEzMd dPd iM¦¦¥©¨Ÿ¦§¦¤¦§©¦
dcrd KFzA did `l `Ede ,mxia`e ozC̈¨©£¦¨§Ÿ¨¨§¨¥¨
iM ,zxhTd iaixwnA 'd lr micrFPd©¨¦©§©§¦¥©§Ÿ¤¦
drAx` caNn miz`nE miXng Eid̈£¦¦¨©¦¦§©©§¨¨

:dNgY mixMfPdbi dxez ©¦§¨¦§¦¨
(bi)mrheíb eðéìò øøzNú ék §©©¦¦§¨¥¨¥©

.øøzNäF` ,zFAx zFxxU mB ¦§¨¥©§¨©
iYrclE .`"x oFWl ,Lig` oxd`e dY ©̀¨§©£Ÿ¨¦¨§©§¦
oke ,"ENt`" mrhM dGd mFwOA "mB"©©¨©¤§©©£¦§¥

cg` mB oi`(b ci mildz)`pVi Edrxl mB , ¥©¤¨©§¥¥¦¨¥
Wx(k ci ilyn):odinFce , ¨§¥¤

eøîàEpOr ziUr iM LOn hrnd ¨§©§©¦§¦¨¦¨¦¨
xAcOA Epzindl dlFcb drẍ¨§¨©£¦¥©¦§¨
iM ,LzF` mbxl miiE`x EpiidW¤¨¦§¦¦§Ÿ§¦
zhrn dxxU ENt` Epilr xxYUz¦§¨¥¨¥£¦§¨¨ª¤¤
oMW lM ,Liptl zFlrl Epl glWl¦§Ÿ©¨©£§¨¤¨¤¥

:Epilr `Vpzze KlnYWci dxez ¤¦§Ÿ§¦§©¥¨¥



לט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡ÔÙzŒÏ.נצטער «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆

Ì˙ÁÓŒÏ‡∑ הּקטרת ּפׁשּוטֹו: מקריבים לפי ׁשהם ∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ
יֹודע  אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפני

ּבתמידי  חלק להם ׁשּיׁש לא אני חלקם אף צּבּור, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני Ï‡.יקּבל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ…

È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ∑ מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ¬∆»≈∆»»ƒֲֵֶֶֶָֹ

מּמד (תנחומא),נטלּתי  ּכׁשהלכּתי למצרים אפּלּו ין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
לי  והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהרּכבּתי

החמֹור  אֹותֹו מּׁשּלי.לּטל אּלא נטלּתי לא מּׁשּלהם, ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
נקראת  ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ְְְְְְְֲִִִֵַָָָותרּגּום

ׁשחור  מל ׁשל מ"ז)אנּגריא .(ב"ב ְְֲֶֶֶַַַָָ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(eh).íúçðî ìà ïôz ìàFhEWR itl ©¥¤¤¦§¨¨§¦§
xhTdLiptl miaixwn mdW z ©§Ÿ¤¤¥©§¦¦§¨¤

xn` FWxcnE .dil` otY l` xgnl§¨¨©¥¤¥¤¨¦§¨¨©
xEAv icinzA wlg mdl WIW ip` rcFi¥©£¦¤¥¨¤¥¤¦§¦¥¦
oFWl ,oFvxl Liptl axwi `l mwlg¤§¨Ÿ¦§©§¨¤§¨¨

:i"WxFpi`elr didIW ipirA oFkp ©¦§¥¨§¥©¤¦§¤©
`Ed mxia`e ozC lrW itl ,zxhTd©§Ÿ¤§¦¤©¨¨©£¦¨
mde mdixaC lr Fl dxgW oM xnF`¥¥¤¨¨©¦§¥¤§¥
xihwdl micrFPd dcrd KFzA Eid `lŸ¨§¨¥¨©¨¦§©§¦
EidW xEarA iM ,FhEWR la` .zxhw§Ÿ¤£¨§¦©£¤¨
,oAxw aixwdl dPdkA mivFx dN ¥̀¤¦¦§ª¨§©§¦¨§¨

dWn xn`,"mzgpn l` otY l`"l` ¨©¤©¥¤¤¦§¨¨©
l`e Liptl EaixwIW oAxw l` otY¥¤¤¨§¨¤©§¦§¨¤§¤
zFpAxTd lM iM ,Ll ElNRzIW dNtY§¦¨¤¦§©§§¦¨©¨§¨
mbe .aEzMA dgpn E`xTi dNtYd mB©©§¦¨¦¨§¦§¨©¨§©
xaC dfi` ,oFdpAxw qElwpE` xn`̈©§§ª§©§¥¤¨¨

:Liptl EaixwIW¤©§¦§¨¤
.éúàNð íäî ãçà øBîç àì íòèå§©©Ÿ£¤¨¥¤¨¨¦
xxYUn ip` dxxV dn xn`̈©©§¨¨£¦¦§¨¥
mdn iYgwl `l mlFrn iM ,mdilr£¥¤¦¥¨Ÿ¨©§¦¥¤
KxcM ikxv zFUrl cg` xFng ENt £̀¦£¤¨©£§¨©§¤¤
hRWn df iM ,mixVd F` miklOd©§¨¦©¨¦¦¤¦§©

aizkC ,dkElOd(fh g `"y)mkixFng z`e ©§¨¦§¦§¤£¥¤

lW mrh dfe .FYk`lnl dUre gTi¦¨§¨¨¦§©§§¤©©¤
`ixbp` `xwp KMW ,"zixgW" qElwpE`§§§¨¦¤¨¦§¨©§©§¨

xeegW Kln lW(.fn a"a)xaCd xiMfd . ¤¤¤©§¨¦§¦©¨¨
xn`e xfge .zEkln ipicAW ohTd`le ©¨¨¤§¦¥©§§¨©§¨©§Ÿ

,mdn cg` z` izrxdFnEUl £¥Ÿ¦¤©©¥¤§
zF`i xW`M iYk`lnaE iYaMxnA§¤§©§¦¦§©§¦©£¤¨
lr zFGalE FpiC zFHdl F` ,Klnl§¤¤§©¦§©©

:oNM zFrxd lr llM iM ,FcFaMfh dxez §¦¨©©¨¨ª¨
(fh)ìëå äzà çø÷ ìà äLî øîàiå©Ÿ¤¤¤Ÿ©©¨§¨

.'ä éðôì eéä EúãòiAx azM £¨§¡¦§¥¨©©¦
oM xn`p xaM mdxa`(fÎd miweqt lirl), ©§¨¨§¨¤¡©¥

gxwl dWn xn` xW`M ,mrHd la £̀¨©©©©£¤¨©¤§Ÿ©
:FzYgn Wi` EgTl 'd iptl Eid¡¦§¥¦§¦©§¨

ïBëpäå` dNgYn iM ,ipirAmdl xn §©¨§¥©¦¦§¦¨¨©¨¤
zFYgn mkl Egw EUr z`fŸ£§¨¤©§
xW` Wi`d dide ,'ebe Fzcr lke gxwŸ©§¨£¨§¨¨¨¦£¤
didIW xn` `le ,WFcTd `Ed 'd xgai¦§©©¨§Ÿ¨©¤¦§¤
`l ilE`e ,EwzW mde ,mdOr oxd ©̀£Ÿ¦¨¤§¥¨§§©Ÿ
m` EaWg iM .KkA EcFd `le ESxzp¦§©§Ÿ§¨¦¨§¦
F` EpNkl W`d cxY EpOr oxd` didi¦§¤©£Ÿ¦¨¥¥¨¥§ª¨
m`e ,mieW EpNk didpe llM cxz `lŸ¥¥§¨§¦§¤ª¨¨¦§¦
,W`d cxz `le EpOr oxd` didi `lŸ¦§¤©£Ÿ¦¨§Ÿ¥¥¨¥
Fa iM EaWgie ,EpA xga `l iM Exn`iŸ§¦Ÿ¨©¨§©§§¦

eizFpAxwA W`d dcxIW xgA xaM§¨¨©¤¨§¨¨¥§¨§§¨
dprh Epl Wi mFId FzF`e .ipinXd mFIA©©§¦¦§©¥¨©£¨
didIW oxd`A xgal did `NW ,eilr̈¨¤Ÿ¨¨¦§Ÿ§©£Ÿ¤¦§¤
l`xUi zEkfA wx odMd FCal `Ed§©©Ÿ¥©¦§¦§¨¥
did xEAv gilW lklE ,oMWOd EUrW¤¨©¦§¨§¨§¦©¦¨¨
zrA mixFkAd EtlgEd `l oicre ,cxFi¥©£©¦Ÿ§§©§¦¨¥
zFQpl utg gxw did `l oM lr .`idd©¦©¥Ÿ¨¨Ÿ©¨¥§©
mxia`e ozC mW Eide .oxd` `lA xaC̈¨§Ÿ©£Ÿ§¨¨¨¨©£¦¨
md Eide ,oM dWn mdl xAC xW`M©£¤¦¤¨¤¤¥§¨¥

dn llkAxn`X(e weqt)lke gxw ¦§©©¤¨©Ÿ©§¨
`l" Exn`Ie mdl glW xW`ke ,Fzcr£¨§©£¤¨©¨¤©Ÿ§Ÿ
xfbl dvxe ,c`n dWnl xgIe "dlrp©£¤©¦©§¤§Ÿ§¨¨¦§Ÿ
,mc`d lM zFnM EzEni `NW mdilr£¥¤¤Ÿ¨§¨¨¨¨
Wi` Egw xn`e gxw l` dWn xfg f`̈¨©¤¤Ÿ©§¨©§¦
dY`e zFYgn miz`nE miXng FzYgn©§¨£¦¦¨©¦©§§©¨
`ivFd dPde ,FzYgn Wi` oxd`e§©£Ÿ¦©§¨§¦¥¦
mrh dfe .mxia`e ozC mllMn¦§¨¨¨¨©£¦¨§¤©©

,"zFYgn miz`nE miWng"dn iM £¦¦¨©¦©§¦©
.dGd mFwOA oipOd xiMfdl KxSŸ¤§©§¦©¦§¨©¨©¤
rnW f` ,mdOr didIW oxd` qipkde§¦§¦©£Ÿ¤¦§¤¦¨¤¨¨©
dUrOd dEYWIW aWg iM ,eil` gxwŸ©¥¨¦¨©¤¦§©¤©©£¤

:oxd`aE mdAfi dxez ¨¤§©£Ÿ



gxwמ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
äLîe ãòBî ìäà çút eãîòiå úøè÷ íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬

:ïøäàå§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא) ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְִֵֵָָ
ההּוא  אֹותם:הּלילה ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

מקּפיד  איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי אּתם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָ"ּכסבּורין

הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻאּלא
ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה!", ּולאחיו הּמלכּות .לֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ

'‰ „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ּבעּמּוד .ענן ּבא «≈»¿ְַָָָ

ß oeiq a"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹו כא)הּבדלּו לא (טז, ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻ
ּבני  ּבתֹו ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָיהא

הּזאת העדה מּתֹו הּבדלּו . . ּוכתיב כא,יׂשראל, (ברכות ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבמעמד ב) עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכתב

. . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . ּביחד מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹעׂשרה

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּמציאּותֹומּׁשכינּתא מתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
הּׁשכינה לגמרי  הׁשראת יׁש אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

זאת  רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאפן
לגמרי. ְְְִֵֵַַּומתּבּטל

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(hi)mrheúà çø÷ íäéìò ìä÷iå §©©©©§¥£¥¤Ÿ©¤
.äãòä ìkmrd ilFcB z` ¨¨¥¨¤§¥¨¨

,crFn ld` gzR l` cinY micrFPd©¨¦¨¦¤¤©Ÿ¤¥
.dcFarl miiE`xd l`xUi lM ixFkA F`§¥¨¦§¨¥¨§¦©£¨
lbrA FnM "mrd" xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨¨§¨¥¤
did l`xUi lM Eid EN` iM ,milBxnaE©§©§¦¦¦¨¨¦§¨¥¨¨
dUr`e rbxM mz` dNk`e" xnF`¥©£©¤Ÿ¨§¨©§¤¡¤

:"lFcB iFbl LzF`§§¨
ìëåmixFkAd lr iYxMfdW dflirl) §¨¤¤¦§©§¦©©§¦

(d ` miweqtEpizFAx KxC lr `Ed©¤¤©¥
(:aiw migaf)dzid dcFard iM mixnF`W¤§¦¦¨£¨¨§¨

Eid ,hWRd KxC lr la` .zFxFkAl©§£¨©¤¤©§¨¨
zcFarl miiE`x l`xUi lM dNgYn¦§¦¨¨¦§¨¥§¦©£©
mlFrl oiCd `Ed ok iM ,zFpAxTd©¨§¨¦¥©¦§¨
zcFarl oxd` xgape ,cigi zFnaA§¨¨¦§¦§©©£Ÿ©£©
lr orFh gxw dide ,WCwOde oMWOd©¦§¨§©¦§¨§¨¨Ÿ©¥©
xifgdl dvFxe ,z`Gd dxigAd©§¦¨©Ÿ§¤§©£¦
dcrd lk iM ,l`xUi lkl dcFard̈£¨§¨¦§¨¥¦¨¨¥¨

:miWFcw mNMk dxez ª¨§¦
(`k).úàfä äãòä CBzî eìãaäWi ¦¨§¦¨¥¨©Ÿ¥

Ecxn `le E`hg `l l`xUi m` ,l`Wl¦§Ÿ¦¦§¨¥Ÿ¨§§Ÿ¨§
xn`l mdilr svTd did dOl mAxA§©¨¨¨¨¨©¤¤£¥¤¥Ÿ

,rbxM mz` dNk`eEcxn md mB m`e ©£©¤Ÿ¨§¨©§¦©¥¨§
oxd`e dWn Exn`i Ki` ,Fzcrke gxwM§Ÿ©§©£¨¥Ÿ§¤§©£Ÿ
.svwY dcrd lM lre `hgi cg` Wi`d̈¦¤¨¤¡¨§©¨¨¥¨¦§Ÿ

l`ppg EpAx azkedcrd KFYn ElcAd §¨©©¥£©§¥¦¨§¦¨¥¨
,z`Gd,l`xUi ipA zcr `le gxw zcr ©Ÿ£©Ÿ©§Ÿ£©§¥¦§¨¥

xUA lkl zgExd idl` Exn`Ie,'ebe ©Ÿ§¡Ÿ¥¨Ÿ§¨¨¨
dWnl `Ed KExA WFcTd ricFd cIn¦¨¦©©¨¨§¤
zFNkl WTA l`xUi ipA zcr lM `l iM¦Ÿ¨£©§¥¦§¨¥¦¥§©
Fl WxR Kkitl ,calA gxw zcr la £̀¨£©Ÿ©¦§¨§¦¨¥©

iYxn`W dfaiaQn Elrd "ElcAd" ¤¤¨©§¦¦¨§¥¨¦¨¦
mxia`e ozC gxw oMWnl`Ed §¦§©Ÿ©¨¨©£¦¨

mdl xiMfd .Ll iYxn`WElrd" ¤¨©§¦§¦§¦¨¤¥¨
,"aiaQnFzcre gxw E`xIWM ilE` ¦¨¦©§¤¦§Ÿ©©£¨

:eixaC EN` ,EaEWï¥§¨¨
íðéàåxnFl iE`x did `l iM ,mipFkp §¥¨§¦¦Ÿ¨¨¨©

dWlW mxia`e ozC gxw lr©Ÿ©¨¨©£¦¨§¨
miWp`"dcrd KFYn ElcAd"mpi` iM £¨¦¦¨§¦¨¥¨¦¥¨

mr oxd`e ,mkFzA l`xUi oi`e ,dcr¥¨§¥¦§¨¥§¨§©£Ÿ¦

mkFzA did zxhTd iaixwn zcr£©©§¦¥©§Ÿ¤¨¨§¨
iM ,cFre .m`FaA"ElcAd"dWnl fnx §¨§¦¦¨§¤¤§¤

EOxd FnM ,calA oxd`e(i fi oldl)oke . §©£Ÿ¦§¨§¥Ÿ§¥
,rbxM mz` dNk`edtBnl fnx ©£©¤Ÿ¨§¨©¤¤§©¥¨

dlilge .rbxM mEvre ax mr dNkYW¤§©¤©©§¨§¨©§¨¦¨
:Da drhie Fz`Eap dWn oiai `NW¤Ÿ¨¦¤§¨§¦§¤¨

ìáàmrd al did dNgYn iM ,mrHd £¨©©©¦¦§¦¨¨¨¥¨¨
Egwl xW`ke ,oxd`e dWn ixg ©̀£¥¤§©£Ÿ§©£¤¨§
mdilr EniUIe FzYgn Wi` Fzcre gxwŸ©©£¨¦©§¨©¨¦£¥¤
dWn mr crFn ld` gzR Ecnre zxhw§Ÿ¤§¨§¤©Ÿ¤¥¦¤
xn`e dcrd lkl gxw `xw f` ,oxd`e§©£Ÿ¨¨¨Ÿ©§¨¨¥¨§¨©
ahiIe ,`Pwn `Ed mNM cFakA iM mdl̈¤¦¦§ª¨§©¥©¦©

mdipirA xaCdzF`xl mNM Eldwpe ©¨¨§¥¥¤§¦§£ª¨¦§
aEWze midl`d ipirA xWii ilE`©¦©§¥¥¨¡Ÿ¦§¨
ldwIe mrh dfe ,mdixFkal dcFard̈£¨¦§¥¤§¤©©©©§¥

dcrd lM z` gxw mdilr(hi weqt). £¥¤Ÿ©¤¨¨¥¨
mixdxdn EidW dilM EaIgzp dPde§¦¥¦§©§§¨¨¤¨§©§§¦
ixg` mixdxdnM mde ,mAx ixg ©̀£¥©¨§¥¦§©§§¦©£¥
`iap z`Eap lr mixYenE dpikXd©§¦¨§©§¦©§©¨¦
dWnE .minW iciA dzin oiaIge mAlA§¦¨§©¨¦¦¨¦¥¨©¦¤



מי gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑ מחׁשבֹות מּדתיֹודע אין . ≈¡…≈»…ְֲִֵֵַַָָ

עליו  ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמּדת
ּכׁשהּוא  לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו מדינה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקצת
ּכל  ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻּכֹועס

החֹוטא  מי אּתה ויֹודע ‡Á„.הּמחׁשבֹות, LÈ‡‰∑ ְֲִֵֵַַַַַָָ»ƒ∆»
החֹוטא  אמר הּוא ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה , ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, יפה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
חטא  לא ּומי חטא .מי ִִָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑"אסּתלקּו" קרח ּכתרּגּומֹו: מׁשּכן .מּסביבֹות ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`hg `NW ,zEkf mdilr Ecnl oxd`e§©£Ÿ¨§£¥¤§¤Ÿ¨¨
`Ede mxFBd `Ede ,gxw `N` dUrOA©©£¤¤¨Ÿ©§©¥§
FCal zEnIW `Ed iE`xe ,mzF` dYtnd©§©¤¨§¨¤¨§©

:miAxl FWpr ricFdlE mqxtl§©§¥§¦©¨§¨©¦
Bæå`hgd ElwIW ,mingx iWTan KxC §¤¤§©§¥©£¦¤¨¥©¥§

cigId lr FzF` oipzFpe mrd lrn¥©¨¨§§¦©©¨¦
.mipR lM lr aIg `EdW ipRn ,mxFBd©¥¦§¥¤©¨©¨¨¦

ceC xn` oke(fi ck a"y)iz`hg ikp` dPd §¥¨©¨¦¦¥¨Ÿ¦¨¨¦
EUr dn o`Sd dN`e izierd ikp`e§¨Ÿ¦¤¡¥¦§¥¤©Ÿ¤¨

:ia` ziaaE iA Lci `p idY§¦¨¨§¦§¥¨¦
äéäå,m`hgA mB mrd lr `Edd Wprd §¨¨¨Ÿ¤©©¨¨©§¤§¨

milwXd zzl mdl didW¤¨¨¨¤¨¥©§¨¦
ixacM df lr `Edd Wprd m` ,mnvrn¥©§¨¦¨Ÿ¤©©¤§¦§¥

EpizFAx(:aq zekxa)mzF` dEv `l iM . ©¥¦Ÿ¦¨¨
`Ed iM ,milwXd EpYi `NW KlOd©¤¤¤Ÿ¦§©§¨¦¦
mWpre ,utg did calA oipOd zrcl̈©©©¦§¨¦§©¨¨¨¥§¨§¨

:`Ed deW dfA FWpre§¨§¨¤¨¤
ãBòålr Wpr did oipOd caNn iM §¦¦§©©¦§¨¨¨Ÿ¤©

n mrdaizkcM ,xaC zNgYa"y) ¨¨¦§¦©¨¨§¦§¦
(` ckzqIe l`xUiA zFxgl 'd s` sqFIe©¤©©£§¦§¨¥©¨¤

`l i"Wx mW azke .mdA ceC z ¤̀¨¦¨¤§¨©¨©¦Ÿ
,`xaq KxcA xnF` ip`e .dn lr iYrcï©§¦©¨©£¦¥§¤¤§¨¨
oipA xg`zdA l`xUi lr Wpr didW¤¨¨Ÿ¤©¦§¨¥§¦§©¥¦§©

KlFd oFx`d didW ,dxigAd ziA¥©§¦¨¤¨¨¨¨¥
oi`e ,ux`A xbM ld` l` ld`n¥Ÿ¤¤Ÿ¤§¥¨¨¤§¥
z` Wxcp xn`l mixxFrzn mihaXd©§¨¦¦§§¦¥Ÿ¦§¤
xn`PW oiprM ,FnWl ziAd dpape 'd§¦§¤©©¦¦§§¦§©¤¤¡©

(d ai mixac),dOW z`aE EWxcz FpkWl§¦§¦§§¨¨¨¨
miAx minIn xaCl ceC xxFrzPW cr©¤¦§¥¨¦©¨¨¦¨¦©¦

xn`PW ,Kx` onfle(a ` f a"y)iM idie §¦§©¨Ÿ¤¤¡©©§¦¦
aiaQn Fl gipd 'de FziaA KlOd aWï©©¤¤§¥©¥¦©¦¨¦
ozp l` KlOd xn`Ie .eiai` lMn¦¨Ÿ§¨©Ÿ¤©¤¤¤¨¨
oFx`e mifx` ziaA aWFi ikp` `iaPd©¨¦¨Ÿ¦¥§¥£¨¦©£

:drixid KFzA aWi midl`d̈¡Ÿ¦¥§©§¦¨
äpäåipRn KxAzi mXd Frpn ceC §¦¥¨¦¨§©¥¦§¨©¦§¥

xn`W(g ak ` i"dc)miAx minc iM ¤¨©¦¨¦©¦
oipAd cFr xg`zpe ,iptl dvx` YktẄ©§¨©§¨§¨¨§¦§©¥©¦§¨
l`xUi Eid EN`e .dnlW Kln cr©§Ÿ§ŸŸ§¦¨¦§¨¥
,dNgYn FA ExxFrzpe xaCA mivtg£¥¦©¨¨§¦§§¦§¦¨
F` mihtFXdn cg` iniA dUrp did̈¨©£¨¦¥¤¨¥©§¦
m` iM ,ceC iniA mB F` ,lE`W iniA¦¥¨©¦¥¨¦¦¦
xaCA mixxFrzn Eid l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¨¦§§¦©¨¨
md l`xUi la` ,dpFAd `Ed did `lŸ¨¨©¤£¨¦§¨¥¥
`l mrd xW`M la` .mipFAd Eid̈©¦£¨©£¤¨¨Ÿ
xxFrzOde giBWOd `Ed cece ,EgiBWd¦§¦§¨¦©©§¦©§©¦§¥
,dpFAd `Ed did ,lMd oikd xW` `Ede§£¤¥¦©Ÿ¨¨©¤

oiCd zCnA wifgnE hRWn Wi` `Ede§¦¦§¨©£¦§¦©©¦
oM lre ,mingxd ziAA xWkd `le§Ÿª§©©©¦¨©£¦§©¥
zriWtA cec ini lM oipAd xg`zp¦§©¥©¦§¨¨§¥¨¦¦§¦©
lre .mdilr svTd did oM lre ,l`xUi¦§¨¥§©¥¨¨©¤¤£¥¤§©
mEUl 'd xgai xW` mFwOd did oM¥¨¨©¨£¤¦§©¨

:mztBnaE mWprA rcFp mW FnW§¨©§¨§¨§©¥¨¨
áeúkäåxn`PW ,df lM fnxi(f e f a"y) §©¨¦§Ÿ¨¤¤¤¡©

mFInl ziaA iYaWi `l iM¦Ÿ¨©§¦§©¦§¦
cre mixvOn l`xUi ipA z` izlrd©£Ÿ¦¤§¥¦§¨¥¦¦§©¦§©
xW` lkA 'ebe KNdzn did`e dGd mFId©©¤¨¤§¤¦§©¥§Ÿ£¤
xacd l`xUi ipA lkA iYkNdzd¦§©©§¦§¨§¥¦§¨¥£¨¨
xW` l`xUi ihaW cg` z` iYxAC¦©§¦¤©©¦§¥¦§¨¥£¤
xn`l l`xUi z` iOr z` zFrxl iziEv¦¦¦¦§¤©¦¤¦§¨¥¥Ÿ
ixd .mifx` ziA il mzipa `l dOl̈¨Ÿ§¦¤¦¥£¨¦£¥
zkNdzn dpikXd iM ,aEzMd miW`i©£¦©¨¦©§¦¨¦§©¤¤
oMWOnE ld` l` ld`n l`xUi lkA§¨¦§¨¥¥Ÿ¤¤Ÿ¤¦¦§¨
ihtFW lkA cg` did `le oMWn l ¤̀¦§¨§Ÿ¨¨¤¨§¨§¥
.xaCA xxFrzn mzF` mirFxd l`xUi¦§¨¥¨¦¨¦§¥©¨¨
mdn wgx mXd mB iM ,cFr aEzMd xn`e§¨©©¨¦©©¥¨©¥¤
wx ,ziAd zFpal mNMn cg`l xAC `le§Ÿ¦¥§¤¨¦ª¨¦§©©¦©
mr did iM zFaihd YxxFrzPW dYr©¨¤¦§©§¨¡¦¨¦¨¨¦
dnlW ci lr FzFpal dYr dEv`e ,Laal§¨§©£©¤©¨¦§©©§ŸŸ

:mFlW Wi` didIW LpAak dxez ¦§¤¦§¤¦¨



gxwמב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא) זקּופה לחרף ּבקֹומה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמֹו יז)ּולגּדף, א יֹום"(שמואל ארּבעים "וּיתיּצב .ּדגלית : ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָָָֹ

אּלא  עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּביתּֿדין ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמחלקת:
עד  מעלה ׁשל ּוביתּֿדין ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשּיביא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעד

ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, .עׂשרים ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ הּדּבּור עלּֿפי סגני ׁשעׂשיתי – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ek)ït íäì øLà ìëa eòâz ìàå§©¦§§¨£¤¨¤¤
.eôqz`p ExEq ,aEzMd xErW ¦¨¦©¨¨

dN`d mirWxd miWp`d ild` lrn¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦¨¥¤
lkA ErbY l`e mz`Hg lkA EtQY oR¤¦¨§¨©Ÿ¨§©¦§§¨
ExEqi `l m`W ,mrHde .mdl xW £̀¤¨¤§©©©¤¦Ÿ¨
mxidfie ,ux`d itA mirlap Eidi mXn¦¨¦§¦§¨¦§¦¨¨¤§©§¦¥
zgwle xaC mpFnOn liSdl Erbi `NW¤Ÿ¦§§©¦¦¨¨¨¨§¨©©
m`W xn` `"xe .`Ed mxg iM ,mdl̈¤¦¥¤§¨©¤¦
.mdFnM lF`W Ecxi mpFnn liSdl E`Ä§©¦¨¨¥§§§¤
FYW` hAYe mrhM df didi ,oM m`e§¦¥¦§¤¤§©©©©¥¦§

gln aivp idYe eixg`n(ek hi ziy`xa), ¥©£¨©§¦§¦¤©
mW FnrhA iYxMfd xW`Mweqta) ©£¤¦§©§¦§©£¨

(fi:fk dxez

(hk)ïeúîé íãàä ìk úBîk íà¦§¨¨¨¨§ª
.älàExn` mrA miAx mB dPd ¥¤¦¥©©¦¨¨¨§

Epzilrd dOl" zFAx minrR Fl§¨¦©¨¨¤¡¦¨
dN` lr Wprd did la` ,"mixvOn¦¦§©¦£¨¨¨¨Ÿ¤©¥¤

mxn`A ,mc`d lMn(bi weqt)xxYUz iM ¦¨¨¨¨§¨§¨¦¦§¨¥
EUr iM .xxYUd mB Epilr,zFrx miYW ¨¥©¦§¨¥¦¨§©¦¨

dUrn lkA Extke ,axd cFaM lr EGA¦©§¨©§¨§§¨©£¥
mbe xAcOaE mixvnA dUr xW` 'd£¤¨¨§¦§©¦©¦§¨§©
LA mbe FA xn`PW ,ipiq xd cnrnA§©£©©¦©¤¤¡©§©§

mlFrl Epin`i(h hi zeny)Exn` mde , ©£¦§¨§¥¨§
`A `le mdilr xxYUdl i`cM Fpi`W¤¥§©§¦§¨¥£¥¤§Ÿ¨
xn` df ipRnE ,rx wx Fci lr mdl̈¤©¨©©¦§¥¤¨©

(eh weqt)gxw mbe .c`n dWnl xgIe©¦©§¤§Ÿ§©Ÿ©
xn`(b weqt)oM lre ,E`VpzY rEcnE ¨©©©¦§©§§©¥

:mdOr Fld` rlap¦§©¨¢¦¨¤
äæåmrh,ipglW 'd `lipglW `NW §¤©©Ÿ§¨¨¦¤Ÿ§¨¨¦

mrhM ,mixvOn m`ivFdl llM§©§¦¨¦¦§©¦§©©

mixvn ux`A zFUrl 'd FglW xW £̀¤§¨©£§¤¤¦§¨¦
(`i cl mixac)ikp` iM zF`d LN dfe ,§¤§¨¦¨Ÿ¦

LiYglW(ai b zeny).ipglW 'd iM oke §©§¦§¥¦§¨©¦
dN`d miUrOd lM z` zFUrlweqt) ©£¥¨©©£¦¨¥¤

(gk,mkipirA mzi`x xW` miUrOd ,©©£¦£¤§¦¤§¥¥¤
Fl xn`W mFIn dUr xW` lkl fnx¤¤§¨£¤¨¨¦¤¨©

drxR l` LglW`e Kl(i b zeny)iM , ¥§¤§¨£¤©§Ÿ¦
,zEgilW `xTi `iaPd z`iA zNgY§¦©¦©©¨¦¦¨¥§¦

Epl Kli inE glW` in z` oiprMdiryi) §¦§©¤¦¤§©¦¥¥¨
(g eoxd` dWn z` Liptl glW`e ,¨¤§©§¨¤¤¤©£Ÿ

mixnE(c e dkin)mrh oi`e .lM" ¦§¨§¥©©¨
"miUrOdmIell mixFkAd silgdl ©©£¦§©£¦©§¦¦§¦¦

`N` ,miWxtnd ixacM oxd` zPdkE§ª©©£Ÿ§¦§¥©§¨§¦¤¨
ipirl dWn dUr xW` miUrOd llkl¦§©©©£¦£¤¨¨¤§¥¥

:iYWxRW FnM ,l`xUi lkl dxez ¨¦§¨¥§¤¥©§¦



מג gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑ אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְִָָ

הּנה  עד אדם ּבּה מת ׁשּלא הּבריאה?ּבמיתה היא ּומה , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּכי  "וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה" האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ּופצתה
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנאצּו"

קי)ּפירׁשּו ימי (סנהדרין מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה" "אם : ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
יברא ּבראׁשית  (ר"ל ה'". "יברא לאו ואם מּוטב, – ְְְְִִִִֵָָָָ

לכאן) הּפה .ה' ְֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeeiqa c"i meiÎmeid)

ׁשאֹולה חּיים ל)וירדּו (טז, ְְְִַָָ
חי. ׁשהּוא חֹוׁשב ּב'ׁשאֹול' ׁשּמצּוי מי ְִֵֶֶַַַָּגם

ויּוכלּו חּיים, יהיּו ּב'ׁשאֹול' ׁשּגם והיא, ּבּדבר, יׁש ּברכה ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָא

האדם  עֹוד ּכל רק מֹועילה ּתׁשּובה (ׁשהרי ּתׁשּובה ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָלעׂשֹות
"נתּבּצר  מתּו", לא קרח "ּובני יא) כו, (פינחס ׁשּנאמר זהּו ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹחי).
ּתׁשּובה. ועׂשּו (רׁש"י), ׁשם" ויׁשבּו ּבּגיהּנֹום ּגבֹוּה מקֹום ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלהם

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו ׁשּלא (טז, ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלֹומד  הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה,
ׁשאז  ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו לּגלּות ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת

הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ְְִִִֵַַַָָָָָָָּגם
ּתחּתית. לׁשאֹול י ֹורדת חּיים", ְְִִִֶֶַַַ"ּתֹורת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ואת  ואת־ּבּתיהם אתם וּתבלע את־ּפיה הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֽוּתפּתח
וּיאבדּו . . ּכל־הרכּוׁש: ואת לקרח אׁשר ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹּֽֽֽֽכל־האדם

הּקהל: לב־לג)מּתֹו (טז, ִַָָֽ
ּפנחס  ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכאן

יא) רׁש"י(כו, ּומפר ׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיּו

ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבכלל  לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָולכאֹורה

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנבלעּו,

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאכן
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּדבלעדי
רׁש"י  לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּובחיצֹונּיּות

ּבלּבם".(שם) ּתׁשּובה ְְְֲִִָָ"הרהרּו
ׁשּלעיני  ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ּכל  לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהרֹואים
ּבפעל  א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד נבלעּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹיׂשראל

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ולכן ּכיון מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ

iÓb˙t‡לא  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈¿«»»»»ƒ¿»«»
:ÔB‰È˙BÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙ÚÊa˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¿»««¿»ƒ¿≈

ÔB‰˙Èלב  ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿
Á¯˜Ï Èc ‡L‡ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»»¡»»ƒ¿…«

:‡È˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(l).'ä àøáé äàéøa íàå`"x azM §¦§¦¨¦§¨¨©
lr dxFY d`ixA iM mixnF` Wi¥§¦¦§¦¨¤©
zFpicn Erwap xakE ,oi`n Wi `vOd¦¨¥¥¥©¦§¨¦§§§¦
la` ,dlF`W odA mixCd Ecxie zFAx©§¨§©¨¦¨¤§¨£¨
odzF` `xaE on ,dxfB mrhM dWExR¥¨§©©§¥¨¦¨¥§¤

(fn bk l`wfgi):
ïBëpäåd lr xn`YW,oi`n xaC `vO §©¨¤¥¨¥©¦¨¥¨¨¥©¦

WcTd oFWlA Eplv` oi` iM¦¥¤§¥¦§©Ÿ¤
la` .z`Gd dNOd izlEf df lr dxFn¤©¤¨¦©¦¨©Ÿ£¨
d`ixA dpi` dnc`d zriwA iM ,oiprd̈¦§¨¦§¦©¨£¨¨¥¨§¦¨
diR z` ux`d zgizR la` ,zWCgn§ª¤¤£¨§¦©¨¨¤¤¦¨

iM .mlFrn didp `l WECg `Ed rlal¦§Ÿ©¦Ÿ¦§¨¥¨¦
dUrPW FnM dnc`d rwAY xW`M©£¤¦¨©¨£¨¨§¤©£¨
dlflf `xwPd WrxA miAx minrR§¨¦©¦§©©©¦§¨
min rwAd `lOi mB ,dgEzR x`XY¦¨¥§¨©¦¨¥©¤©©¦
xbQze gzRYW la` .miOb`M dUrie§¥¨¤¨£©¦£¨¤¦¨©§¦¨¥
xbqie rFlal eiR gzFRd mc`M cIn¦¨§¨¨©¥©¦¦§©§¦§Ÿ
WCgzp xaCd df ,FrlA ixg` FzF`©£¥¨§¤©¨¨¦§©¥
dfe ,oi`n `xap `Ed EN`M `Edd mFIA©©§¦¦§¨¥©¦§¤

mrhux`d mdilr qkYe(bl weqt)KklE . ©©©§©£¥¤¨¨¤§¨
ok ixg` aEzMd xn`dnc`d rwAYe ¨©©¨©£¥¥©¦¨©¨£¨¨

(`l weqt),rlaYe diR z` ux`d gYtYe©¦§©¨¨¤¤¦¨©¦§©

mzF`(al weqt)EpizFAx zrC lre .oixcdpq) ¨§©©©©¥
(.iwoipr `Ed mB ,mPdiB gzR aExwA§¦¤©¥¦Ÿ©¦§©

:FYrWl WCgzp`l dxez ¦§©¥§©§
(al).çø÷ì øLà íãàä ìk úàå§¥¨¨¨¨£¤§Ÿ©

zia ipaE zFgtWE micar Fl dpẅ¨£¨¦§¨§¥©¦
oipw miiprpkE miiWEke miIxvn ,Fl Eid̈¦§¦¦§¦¦§©£¦¦¦§©
mdNW WEkxd llkA EWprpe ,FRqM©§§¤¤§¦§©¨§¤¨¤

:mpFnnaE mtEbA Ewl mdW¤¥¨§¨§¨¨
éìeàåmixB FziaA Eid l`xUIn mB §©©¦¦§¨¥¨§¥¥¦

Fzvr xg` EkWnpe ,miaWFze§¨¦§¦§§©©£¨
aizkC ,Frxfl fnFx EPpi` iM .EWprpe§¤¤§¦¥¤¥§©§¦§¦



gxwמד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום להם ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתּבּצר

ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻּומעּתה
ּדבני  ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה
חׁשב  ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקרח
מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהם

ׁש"ּבני  לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. הם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקהל"
'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפרׁשת רק מתּו" לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹקרח

מדּבר' כב)מתי כ, פרק חוקת חי (רש"י ׁשהיה הּדֹור וכל , ְְִֵֵֶַַָָָָ
צר עֹוד אין ׁשּוב ׁשאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשעת

ּבּגיהּנם. ְְִִֵַַָֹלהחזיקם

(âì)ñëzå äìàL íéiç íäì øLà-ìëå íä eãøiå©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²©¦−§®Ÿ¨©§©³
:ìäwä CBzî eãáàiå õøàä íäéìò£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬©¨¨«

(ãì)ék íì÷ì eñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´§Ÿ¨®¦´
:õøàä eðòìáz-ït eøîà̈«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤

i"yx£ÌÏ˜Ï eÒ∑ ּבליעתן ּבׁשביל על הּיֹוצא .הּקֹול »¿…»ְְִִִֵַַַָָ

(äì)íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé Làå§¥¬¨«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³
ñ :úøèwä éáéø÷î Léà íéúàîe¨©̧¦Æ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)-úà íøéå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ìà øîà¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À§¨¥³¤
ék äàìä-äøæ Làä-úàå äôøOä ïéaî úzçnä©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤¨¥−§¥¨®§¨¦−

:eLã÷̈¥«
i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ מעל ˜„eL.הּמחּתֹות לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת ּבהנאה  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי ,. ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô éòwø íúàŸ¹̈¦ª¥³©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«

:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå ýåýé§Ÿ̈−©¦§¨®§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«

ÏB‡LÏלג  ÔÈiÁ „k ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ Ôep‡ e˙Áe¿»ƒ¿»ƒ¿««ƒƒ¿
:‡Ï‰˜ BbÓ e„·‡Â ‡Ú¯‡ ÔB‰ÈÏÚ ˙ÙÁÂ«¬«¬≈«¿»«¬»ƒ¿»»

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜Á¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿«

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`i ek oldl)Eid iM ,Ezn `l gxw ipaE§¥Ÿ©Ÿ¥¦¨
dcnr mzEkfE miaFhe miwiCv milFcb§¦©¦¦§¦§¨¨§¨
,miPhw zFpaE mipa Fl Eid `le ,mdl̈¤§Ÿ¨¨¦¨§©¦

:sh gxwA aEzMd xiMfd `l iMbl dxez ¦Ÿ¦§¦©¨§Ÿ©©
(bl)mrhe.ìäwä CBzî eãáàiå §©©©Ÿ§¦©¨¨

mdipirl Eca`WmzFidA ¤¨§§¥¥¤¦§¨
dgzR rbxM iM ,mdOr micnFr mkFzA§¨§¦¦¨¤¦§¤©¨§¨
mdilr DzF` dxbqe diR z` ux`d̈¨¤¤¦¨§¨§¨¨£¥¤

.`Ed dI` mnFwn rcFp `le§Ÿ©§¨©¥
íäéða úBî øeáòa øîà íäøáà éaøå§©¦©§¨¨¨©©£§¥¤

:ízçz íéãîBòäcl dxez ¨§¦©§¨
(a).eLã÷ ékoixEq` mde ,zFYgOd ¦¨¥©©§§¥£¦

,zxW ilM mE`Ur xaMW d`pdA©£¨¨¤§¨£¨§¥¨¥
xEQ`l mrh iYrci `le .i"Wx oFWl̈©¦§Ÿ¨©§¦©©¨¦
xfe Eaixwd dxf zxhw ixdW ,dGd©¤¤£¥§Ÿ¤¨¨¦§¦§¨
xEQ`A uEgA aixwdl zxW ilM dUrW¤¨¨§¥¨¥§©§¦©§¦
xEarA iM ,xnFl Wi la` .WCwn Fpi ¥̀§ª¨£¨¥©¦©£
md iM ,Wcw Eid dWn iR lr oM EUrW¤¨¥©¦¤¨Ÿ¤¦¥
EaWgW itl minXl mzF` EWiCwd¦§¦¨©¨©¦§¦¤¨§

dpiidze W`A midl`d mzF` dprIW¤©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¥§¦§¤¨
crFn ld`A zxW ilM dN`d zFYgOd©©§¨¥¤§¥¨¥§Ÿ¤¥

:mlFrl§¨
ïBëpäåaEzMd xn`i iM ,ipirA(b weqt) §©¨§¥©¦Ÿ©©¨

iMEWCwIe 'd iptl maixwd ¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨
,l`xUi ipal zF`l Eidieip` xnFlM §¦§§¦§¥¦§¨¥§©£¦

mzF` EaixwdW zrn mzF` iYWCwd¦§©§¦¨¥¥¤¦§¦¨
ipal zF`l EidIW icM iptl§¨©§¥¤¦§§¦§¥

:l`xUib dxez ¦§¨¥



מה gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Ì˙LÙa ‰l‡‰ ÌÈ‡hÁ‰∑(לו ׁשּנעׂשּו(יומא ««»ƒ»≈∆¿«¿…»ֲֶַ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפֹוׁשעים  על ׁשּנחלקּו .ּבנפׁשֹותם, ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ÈÚw¯∑ רדידין.ÌÈÁÙ∑ טינבי"ש מרּדדין טּסין ƒÀ≈ְִִ«ƒְִִַָֻ

ÁaÊnÏ.ּבלעז  Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑ ְַַƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿
הּכהּנה  על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו ׁשּיאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלזּכרֹון,

.ונׂשרפּו ְְְִ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©£́¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשּלא ּכקרח ּכדי .יהיה ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ

BÏ ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ על "עליו", ּכמֹו «¬∆ƒ∆¿«…∆ְַָָ
לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאהרן
וכן  וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ"לאֿיקרב
– "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ְְְִִִֵֶֶַָָּכל

"ּביד  ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ְְְְִִַַַַַָָֹּפתרֹונם
על מׁשה" לחֹולקים רמז מׁשה"? "אל ּכתב ולא , ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ

ׁשּלֹוקין  ּבידֹו,הּכהּנה, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ד)ׁשּנאמר ּכּׁשלג".(שמות מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה : ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּב עּזּיה לקה ּכן .צרעת ועל ְְִֵַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְְְֲִֶַַָֹֹֽ
יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹטענתֹו
קדֹוׁשים  ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻׁשוים

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ְְְְִַַַַַָּובתֹוכם
ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאף־על־ּפי־כן,
ועד  "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּוכפי
ׁשּנאמר  ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל חז"ל ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמרּו

וכעדתֹו" כקרח יהיה קי)ולא .(סנהדרין ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

הּסּוגים  ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָללּמד
יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם־יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשֹונים
ּגֹורם  ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא מימיכם") "ׁשֹואב ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ"ראׁשיכם",

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָלאחדּות,
הּוא  ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדוקא
הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָממּלא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם – ְְְְִִִֵֵֵָֹולא

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(d).Bì äLî ãéa 'ä øac øLàk©£¤¦¤§©¤
EdnE ,gxw lr eilr FnMciA" §¨¨©Ÿ©©§©

"dWnfnx ,"dWn l`" azM `le ¤§Ÿ¨©¤¤¤¤
zrxvA oiwFNW dPdMd lr miwlFgl©§¦©©§ª¨¤¦§¨©©
dwl df lre ,FciA dWn dwNW FnM§¤¨¨¤§¨§©¤¨¨

:zrxvA EdIGrª¦¨§¨©©
éôìesExUe rElA didi `le ,FhEWR §¦§§Ÿ¦§¤¨©§¨

dUrp xW`M K` ,Fzcrke gxwM§Ÿ©§©£¨©©£¤©£¨
Wie .zrxvA dwNW FciA dWnl§¤§¨¤¨¨§¨©©§¥

,mixzFRxf Wi` axwi `l xW` ornl §¦§©©£¤Ÿ¦§©¦¨

xAC xW`M ,`Ed oxd` rxGn `l xW £̀¤Ÿ¦¤©©£Ÿ©£¤¦¤
dWn ciA 'deipaE `Ed EidIW oxd`l §©¤§©£Ÿ¤¦§¨¨

:i"Wx oFWl ,xf `le mipdMŸ£¦§Ÿ¨¨©¦
ïBëpäå,xMfPd xfrl` l` fnFx `EdW §©¨¤¥¤¤§¨¨©¦§¨

aEzMd xn`Weqt)(a wl` xn` ¤¨©©¨¡Ÿ¤
gTIe ,FxErWe .'ebe oxd` oA xfrl ¤̀§¨¨¤©£Ÿ§¦©¦©
xW` zWgPd zFYgn z` odMd xfrl ¤̀§¨¨©Ÿ¥¥©§©§¤£¤
iERv mErwxie mitExVd Eaixwd¦§¦©§¦©§©§¦
,Fl dWn ciA 'd xAC xW`M gAfOl©¦§¥©©£¤¦¤§©¤

:'ebe l`xUi ipal oFxMfe dxez ¦¨¦§¥¦§¨¥

(e).'ä íò úà ízîä ízàxn` ©¤£¦¤¤©¨©
`Or zinC oEYnxB oEY` qElwpE`§§©§©§§¦©¨
EpzPW lr mzF` EniW`i iM ,xYti .'dc©¦§Ÿ¦©£¦¨©¤¨§
iptl dxf zxhw xihwdl z`Gd dvrd̈¥¨©Ÿ§©§¦§Ÿ¤¨¨¦§¥
mzF` miaixwOdW mYrCn ,'d¦©§¨¤©©§¦¦¨
dWnl xn` `l mXd iM .mitxUp¦§¨¦¦©¥Ÿ¨©§¤
xn` `l `Ede ,z`Gd zxhTd aixwdl§©§¦©§Ÿ¤©Ÿ§Ÿ¨©
oM m` ,oM zFUrl 'd mWA l`xUil§¦§¨¥§¥©£¥¦¥
Ezn xW` z`Gd dvrd Epzp mnvrn¥©§¨¨§¨¥¨©Ÿ£¤¥
ztFnE zF` zzl oilFki Eide ,mrd DÄ¨¨§¨§¦¨¥¥



gxwמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq b"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְֶֶַַַַָָָ

ּכׁשּנּתן  (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשעלה
ועל  לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז לּמׁשחית, ְְְְְִִֵֵַַַַַָרׁשּות
מה  אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמה
ואין  חכמה אין ּבהדיא, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּגזר

הּניח  ׁשּלא אחרּֿכ ּׁשּכתב מה מתּורץ ּובזה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתבּונה.
לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר אהרן את ְְֲֲֲֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹהּמלא
ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָרז
ּכדאיתא  ודֹו"ק) מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְֲִִִֶֶַָָָׁשאמר:

ׁשּבת פט)ּבמּסכת .(שבת ְֶֶַַָ

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:FzlEfA F` dHOA xg ©̀¥©©¤§¨
à"øåiel haXW Ff di`x dn xn` §¨©©§¨¨¤¥¤¥¦

,lFcB odkl oxd` xgape xgap¦§©§¦§©©£Ÿ§Ÿ¥¨
dnkgA F` mkzNtzAW okYie§¦¨¥¤¦§¦©§¤§¨§¨
oke .miaixwOd mYtxU mYrcIW¤¨©§¤¨©§¤©©§¦¦§¥
xn`X dn iM ,Epin`d `NW d`xp¦§¤¤Ÿ¤¡¦¦©¤¨©

ok ixg`(k fi weqt)l`xUi ipA l` xAC ©£¥¥©¥¤§¥¦§¨¥
Wi`d dide 'ebe dHn dHn mY`n gwe§©¥¦¨©¤©¤§¨¨¨¦
izMWde gxti EdHn FA xga` xW £̀¤¤§©©¥¦§¨©£¦Ÿ¦
mrd Epin`d `NW di`x ,'ebe ilrn¥¨©§¨¨¤Ÿ¤¡¦¨¨
Etlgde mIeld ExgaPW z`Gd dtxVA©§¥¨©Ÿ¤¦§£©§¦¦§ª§§
dWn iM EaWg wx ,mdA zFxFkAd©§¨¤©¨§¦¤
Wprd didW F` ,dtxVd EnxB oxd`e§©£Ÿ¨§©§¥¨¤¨¨¨Ÿ¤
mzF` dEv `l xW` dxf W` zxhwA¦§Ÿ¤¥¨¨£¤Ÿ¦¨¨
xwAd zxhw dzid oxd` zxhwE§Ÿ¤©£Ÿ¨§¨§Ÿ¤©Ÿ¤

iYWxR xW`M(a i `xwie): ©£¤¥©§¦
àìå`l dtxVd lr wx dpElYd dzid §Ÿ¨§¨©§¨©©©§¥¨Ÿ

dWnl xn` mXd iM ,drilAd lr©©§¦¨¦©¥¨©§¤
zgizR lr fnxi dfe 'ebe aiaQn Elrd¥¨¦¨¦§¤¦§Ÿ©§¦©

l`xUil df ciBd dWnE ,ux`d iR¦¨¨¤¤¦¦¤§¦§¨¥
xzFi miaIg Eid mxia`e ozce ,'d mWA§¥§¨¨©£¦¨¨©¨¦¥

ik`lnA miairln EidWmifFaE midl` ¤¨©§¦¦§©§£¥¡Ÿ¦¦
:ei`iapA mirYrznE eixaC§¨¨§©§§¦¦§¦¨

ïBëpäåmipin`n mrd EidW ,ipirA §©¨§¥©¤¨¨¨©£¦¦
xaMW oxd` zPdkA dYr©¨¦§ª©©£Ÿ¤§¨
z` lk`Ye 'd iptNn W` d`vï§¨¥¦¦§¥©Ÿ©¤
EidIW mivtg Eid la` ,eizFpAxẅ§§¨£¨¨£¥¦¤¦§
mFwnA oMWOd izxWn zFxFkAd©§§¨§¥©¦§¨¦§
,mdA EUrW oitENgA Evxi `le ,mIeld©§¦¦§Ÿ¦§©¦¦¤¨¨¤
mihaXd lkl didIW mivtg Eid iM¦¨£¥¦¤¦§¤§¨©§¨¦
,EppFlzi dPde .'d ziA zcFarA wlg¥¤©£©¥§¦¥¦§§
dvrd mYzPW ,mzF` mYnd mY ©̀¤£¦¤¨¤§©¤¨¥¨
mde ,mipdkM zxhw EaixwIW z`Gd©Ÿ¤©§¦§Ÿ¤§Ÿ£¦§¥
EidIW `l mIel zcFarl miE`x Eid̈§¦©£©§¦¦Ÿ¤¦§
gxR mrh dfe ,zxhw iaixwn mipdkM§Ÿ£¦©§¦¥§Ÿ¤§¤©©¨©

iel zial oxd` dHn(bk weqt):f dxez ©¥©£Ÿ§¥¥¦
(i).úàfä äãòä CBzî enøä`l ¥Ÿ¦¨¥¨©ŸŸ

Fxage dGd aEzMd mrh izFpiad£¦¦©©©¨©¤©£¥

dlrnl(`k fh lirl)dcrd KFYn ElcAd §©§¨¦¨§¦¨¥¨
xaCA zindl midl`A Wi iM ,z`Gd©Ÿ¦¥¥Ÿ¦§¨¦©¤¤
FCal `Ede cg` wiCv aiaq miAx©¦§¦©¦¤¨§§©
oke ,mixvn ixFkaA did xW`M ,x`Wp¦§¨©£¤¨¨¦§¥¦§©¦§¥
ziNhA mipWi dWlW zFtBOd lkA did̈¨§¨©©¥§¨§¥¦§©¦

:hlnp irvn`de mizn mipXd zg ©̀©©§©¦¥¦§¨¤§¨¦¦§¨
äàøðåmB zindl `vFi svTd didW §¦§¤¤¨¨©¤¤¥§¨¦©

mi`Hgd zzinA dcrd lM̈¨¥¨§¦©©©¨¦
iR zgiztA ,mdixg` EkWnPW dN`d̈¥¤¤¦§§©£¥¤¦§¦©¦
zFMn mde ,z`vFId W`A F` ux`d̈¨¤¨¥©¥§¥©
micnFrd lM zindl zFiE`x zFllFM§§§¨¦¨¨§¦
iEPW qp dUri m` izlEf ,cgiA mẄ§©©¨¦¦©£¤¥¦

Td xn`W F` ,mihlnPA`Ed KExA WFc ©¦§¨¦¤¨©©¨¨
mdW onf lMW miwiCSd cFakl oM¥¦§©©¦¦¤¨§©¤¥
dpEMde .mdA Fci glWi `l mkFzA§¨Ÿ¦§©¨¨¤§©©¨¨
mdW ricFdl ,mdA `vFIke dN`Ä¥¤§©¥¨¤§¦©¤¥
dWnE ,dxRke mingx zWTA mikixv§¦¦©¨©©£¦§©¨¨¤

:cIn oM zFUrl fxfnd `Ed`i dxez ©§¨¥©£¥¦¨
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(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לעׂשֹות והעמידֹו לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָָ
אמר  !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליחּותי!
מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְֲִֶֶֶַָָֹלֹו:
מּפי  אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְִִִִֵֵֶֶַָָֹאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּגבּורה.
וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּומׁשה

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב אחר:(מכילתא)ׁשּנאמר: ּדבר . ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּקטרת  ּומרּננים לּמה מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מתּו עלֿידֹו הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת, ְֵֶֶַַַַַַַָָֹאחר
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו עלֿידֹו ואביהּוא, ְְֲֲִִִִִִַַַָָָָנדב
הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְִֵֵֶַַַָָָָאמר

הּממית! הּוא .והחטא ְְִֵֵַַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq c"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬

:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦ µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים אףֿעלּֿפי ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(giÎfi).úBhî øNò íéðLoxd` dHn §¥¨¨©©¥©£Ÿ
gTze xn` `l iM ,a"iA `Ed©¦Ÿ¨©§¦©
,oxd` mW eilr aYkze iel zial dHn©¤§¥¥¦§¦§Ÿ¨¨¥©£Ÿ
aWgp `l dPde ,xMfPd oipOA `Ed la £̀¨©¦§¨©¦§¨§¦¥Ÿ¤§©
`l iM ,mrHde .cg` haWl wx sqFi¥©§¥¤¤¨§©©©¦Ÿ
mipW wx mlFrl l`xUi ihaW EpOi¦¨¦§¥¦§¨¥§¨©§¥

wx sqFi aWgi iel aWgIW ipRnE ,xUr̈¨¦§¥¤©§Ÿ¥¦©§Ÿ¥©
z`fe xcqA df Wxt` cFre .cg ¤̀¨§£¨¥¤§¥¤§Ÿ

dkxAd(e bl mixac)riBdl 'd ipkxai m` ©§¨¨¦§¨§¥¦§©¦©
:mWl§¨

.eähî ìò ázëz BîL úà LéàWi ¦¤§¦§Ÿ©©¥¥
oaE`x haXd W`x mW ,miWxtn§¨§¦¥Ÿ©¥¤§¥

mW ,oFkPde .dcEdie iel oFrnW¦§¥¦¦¨§©¨¥
haWl `iUp oxd` dUre ,mi`iUPd©§¦¦§¨¨©£Ÿ¨¦§¥¤
cg` dHn md iM Wxtl Kxvde .iel¥¦§ª§©§¨¥¦¥©¤¤¨
iR lr s` xnFl ,mdl cg` `iUpe§¨¦¤¨¨¤©©©¦
cal dPdM zFgRWn iYWl miYwNgW¤¦©§¦¦§¥¦§¨§ª¨§©
`Ed cg` haW mFwn lMn ,cal dIelE§¦¨§©¦¨¨¥¤¤¨
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(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּבאמצע ּפרח הּניחֹו ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ,. ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ הּפרי חנטת הּוא «…≈∆«ְְַָƒְֲִַַָ

נֹופל  ÌÈ„˜L.ּכׁשהּפרח ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר ְֵֶֶַַ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ
לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן וּיּגמל",(בראשית הּילד "וּיגּדל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו האילן, ּבפרי מצּוי זה יח)ולׁשֹון "ּובסר (ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ
הממהר  הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל

הּכהּנה  על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח
ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת כו)ּפרענּותֹו ב :(ד"ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"והּצרעת
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ממהרים  הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם
ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל יֹותר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּגמר
ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּלכן
ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּכתּוב
ׁשּבּׁשקדים  ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
ולכן  ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא
אהרן  על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹרֹומזים
הּוא  ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהּכהן
את  מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני הּכהנים לכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבנֹוגע

עּכּובים. ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָהעם,
וּיגמל  אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהגם
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשקדים,
ההמׁשכה  היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּופירׁש
מּטה  ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדברּכת
גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי נתוּסף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאהרן
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגמל
ּתֹוקף  לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשטר
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור, עליו היה ׁשּלא מׁשטר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיֹותר

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iYWxR xW`M mrHde .mdl cg` `iUpe(e weqta)ihaW lMn `Edd haXd xgaPW wx di`x Ekxvd `l iM , §¨¦¤¨¨¤§©©©©£¤¥©§¦¦Ÿª§§§¨¨©¤¦§©©¥¤©¦¨¦§¥
:l`xUihi dxez ¦§¨¥



מט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ ּבאהרן ׁשּבחרּתי לזּכרֹון ¿ƒ¿∆∆¿ְְְֲִִֶַַָָֹ

י לכהן  ולא הּכהּנה , על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ ְְְִֵַַַָֹֻ¿«¿…»
ותכלה לׁשֹון ּתלּוּנתם ּכמֹו יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ּכמֹו ּבין נקבה, חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ְְְְְִֵֵֵַַָָָ

אחת, ּתלּונה – "ּתלּנתם" ל"תלנתם"; ְְְְִַַָָָָָָֻֻ"ּתלּונֹותם"
הם  ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם – ְְֲִִִֵֵַָָָָ"ּתלּונֹותם"

הרּבה  .ּתלּונֹות ְְֵַ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְִִֵָ
ּכּלנּו ,ּבכ מֹועד,זהירין אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻ

אהל  לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואחד

ימּות  ÚB‚Ï.מֹועד, eÓz Ì‡‰∑הפקרנּו ׁשּמא ֵָ«ƒ«¿ƒ¿«ְְֶַָֻ
.למיתה  ְִָ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי) ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

יּכנסּולאהרן  ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ קהת ּבני הם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְֵֵָ

עמרם  ‰Lc˜n.אבי ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ אני עליכם ְֲִַָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִֵֶ
המקּדׁשים  הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּטיל
ּוכלי  והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהמסּורים

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dk).úBàì úøîLîìiYxgAW oFxMfl §¦§¤¤§§¦¨¤¨©§¦
lr cFr EpiNi `le ,odkl oxd`l§©£Ÿ§©¥§Ÿ©¦©
dGd dHOd oi`e .i"Wx oFWl ,dpdMd©§ª¨¨©¦§¥©©¤©¤
x`Xn xgaPW iel dHn lr wx zF`©©©¤¥¦¤¦§©¦§¨
Fl didYW oxd` lr `l ,mihaXd©§¨¦Ÿ©©£Ÿ¤¦§¤

:dPdMd©§ª¨
,úBàì úøîLîì ,ïBëpäåhaW lr §©¨§¦§¤¤§©¥¤

zF` dtxVd iM ,zFxFkAd ixEnY iel¥¦§¥©§¦©§¥¨
FnM dIeld lr gxRde dPdMd lr©©§ª¨§©¤©©©§¦¨§

iYWxRW(e weqta)mrh dfe .dHn gxR ¤¥©§¦§¤©©¨©©¥
iel zial oxd`(bk weqt)ziA lkl iM , ©£Ÿ§¥¥¦¦§¨¥

:mzEkfaE gxR iel¥¦¨©¦§¨
øLôàåoi`W dHOA rcFPW oeiMW §¤§¨¤¥¨¤©©©¤¤¥

haWA utg `Ede zFxFkAA utg mXd©¥¨¥©§§¨¥§¥¤
`lA oxd`l dPdMd didYW ,iel¥¦¤¦§¤©§ª¨§©£Ÿ§Ÿ
haXA cAkPd `Ed iM ,znFrxY©§¤¦©¦§¨©¥¤
zxxU zF`Y Fle dHOA mdA `iUPde§©¨¦¨¤©©¤§¨§¨©
iM ,ipirA oFkp Fpi`e .`Edd haXd©¥¤©§¥¨§¥©¦

:iel xFkA oFWxBek dxez ¥§§¥¦



gxwנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – .הּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ׁשּלא  הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. מסּורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּה

ּבעבֹודתכם  אליכם .יּגעּו ְְֲֲִֵֶֶַַ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ∑eÂlÈÂ.ּבני ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»

להזהיר  אליכם מּלהתקרב ויתחּברּו הּזרים את ּגם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מהם ∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ֲֵֶƒ»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

כז)ואמרּכליןּגזּברין  .(זבחים ְְְֲִִִַַָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(115 'nr ,gk jxk zegiyÎihewl)

עלי ויּלוּו אּת הקרב לוי... מּטה אחי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
ב)ויׁשרתּו (יח, ְִָ

"הּפעם  (ּכמֹו ּבהּקּב"ה ּודבקּות התקּׁשרּות על מֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ'לוי'
לסּיע  רק היא הּלויים עבֹודת ׁשני, מּצד אלי"). איׁשי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָיּלוה
אי ּבּקדׁש; מׁשרתים אינם עצמם הם ואילּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּכהנים,

הּדברים? ׁשני ְְְְִִִֵַַָמתיׁשבים

ׁשהם  לּכהנים, עזרּו רק ׁשהּלוּיים מּכיון הּנֹותנת: היא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עצמם יּוכל  את הרּגיׁשּו לא - עליֹון מׁשרתי להיֹות ּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

(מׁשרתים  ּדקדּוׁשה מציאּות לא אפילּו ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִָָָֹ'מציאּות'
לדבקּות  מביאה זֹו מחלטת התּבּטלּות ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבּקדׁש);

ּבּקּב"ה. ֲִִַָָאמּתית

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ אני ּכאתכם על .מזהיר ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי) ּכבר ׁשהיה ׁשּנאמרּכמֹו יז), הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", ּתלמּודֿלֹומר: הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿

:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎ¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»À¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»



ני gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם ּבמּתנה .נתּתיה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת ׁשּבא (יח, ּדבר ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רק  הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ותּו עבדת מקּבל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבפנימּיּות. הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָמּתנה").

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי) לׁשֹון ׂשמחה ּבׂשמחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְִִָָ

ּכמֹו זה, ד)הּוא ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : ְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ולא  לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹוׂשמח
וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכתב
ׁשּירצה  מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(עליו)
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיבא

אהרן  ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבערּכאין.
לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, קלג)על עׂשרים (חולין ְְְִֶַַַַָָָָֻ

ּולכמּתנֹות וארּבעה  עֹולם, מלח ּבברית ּכהּנה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה È˙Óe¯z.נסמכה ˙¯ÓLÓ∑ ׁשאּתה ְְְִָָָָָƒ¿∆∆¿…»ֶַָ

לׁשמרן  ּבטהרה צרי.‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ְְְֳִָָָָָ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי הּנה ח)ואני טענתֹו(יח, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
רק  ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
מנת  על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבקדּׁשה,
את  צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות

מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? על הּכהנים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהׁשּפעת
הן  ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻלפיכ
מפריׁש יהּודי לּכהנים: יׂשראל ׁשּבין הּקׁשר את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמבּטאֹות

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹמרכּוׁשֹו

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ הקטרת צּבּור ּכגֹון ∑Ìa¯˜ŒÏk.האּׁשים לאחר ׁשלמי ÌÓL‡Â.זבחי Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ ּגזל .הּגר זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על ּכהּנה לּמד ּולזכרי .ּבעזרה ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„wÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ…∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(f).íëúpäk úà ïzà äðzî úãáò£Ÿ©©¨¨¤¥¤§ª©§¤
.i"Wx oFWl ,mkl didY dpYnA§©¨¨¦§¤¨¤¨©¦
cr dxEnb dpYn mkl `idW xnFl©¤¦¨¤©¨¨§¨©
oFkPde .dzin aIg didi axTd xGdW¤©¨©¨¥¦§¤©¨¦¨§©¨
,dPdM zcFar mYcare xn`IW ,ipirA§¥©¤Ÿ©©£©§¤£©§ª¨
zcFarM cEArW zcFar mkl dPpi`e§¥¤¨¨¤£©¦§©£©
,dpYn zcFar la` ,miklOd icar©§¥©§¨¦£¨£©©¨¨
zx`tzlE cFakl DA mkl iYzp dlFcB§¨¨©¦¨¤¨§¨§¦§¤¤

EWxCW oiprM .iY`n(.eh dheq),dgWnl ¥¦¦§¦§©¤¨§§¨§¨

miklOdW KxcM ,dNcbl¦§ª¨§¤¤¤©§¨¦
:oilkF`g dxez §¦

(i).epìëàz íéLãwä Lã÷alr cOl §Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤¦¥©
`N` oilk`p opi`W miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¤¥¨¤¡¨¦¤¨
`le .i"Wx oFWl ,dPdk ixkflE dxfrÄ£¨¨§¦§¥§ª¨¨©¦§Ÿ
Fpi` miWcTd Wcw iM ,df izFpiad£¦¦¤¦Ÿ¤©¢¨¦¥
aEzMd iM ,zFpAxTd zlik` mFwn̈£¦©©¨§¨¦©¨

xnF`(hi e `xwie)lk`Y WFcw mFwnA ¥§¨¨¥¨¥
`Ed miWcTd Wcwe ,crFn ld` xvgA©£©Ÿ¤¥§Ÿ¤©¢¨¦

FnM ,zkxRd on miptl oFx`d mFwnA§¨¨¨¦§¦¦©¨Ÿ¤§
aEzMW(bl ek zeny)zkxRd dliCade ¤¨§¦§¦¨©¨Ÿ¤

,miWcTd Wcw oiaE WcTd oiA mkl̈¤¥©Ÿ¤¥Ÿ¤©¢¨¦
aizkE(cl weqt my)lr zxRMd z` Yzpe §¦§¨©¨¤©©Ÿ¤©

mW oi`e ,miWcTd WcwA zEcrd oFx £̀¨¥§Ÿ¤©¢¨¦§¥¨
`N` mW qpkp oi`W dizWE dlik £̀¦¨§¦¨¤¥¦§©¨¤¨

:mixERMd mFiA lFcB odMŸ¥¨§©¦¦
éúéàøå`xizA oA dcEdi iAx ,ixtqA §¨¦¦§¦§¦©¦§¨¤§¥¨

z` EtiwdW miFB ixd ,xnF`¥£¥¦¤¥¦¤



gxwנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ הּתֹודה מן ּומהּׁשלמים הּמּורם ¿««»»ְִִֵַַַָָָ

נזיר  Ùez˙.ואיל ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ְִֵָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ
¯B‰ËŒÏk∑(ספרי) ּכלֿטהֹור,ולא אחר: ּדבר טמאים. »»ְְִֵֵַָָָָֹ

.אׁשּתֹולרּבֹות  ְְִַ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(326 'nr a jxk zegiyÎihewl)

לה' יּתנּו אׁשר יצהר... חלב יב)ּכל (יח, ְְֲִִֵֶֶַָֹ
מן  ׁשּיהיה הּטֹוב, הא-ל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּוא־הּדין

לה' חלב ּכל אֹומר הּוא וכן והּטֹוב... הלכֹות הּנאה סֹוף (רמב"ם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ְִִֵֵַאּסּורי־מזּבח).

ּובּתי־הּספר  ּבּיׁשיבֹות הּלּמּודים סדר ׁשאלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהתעֹוררה

ּכ על הריי"צ אדמֹו"ר עמד ּבארצֹות־הּברית, ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָהּדתּיים
ואּלּו צלּול, הראׁש ׁשאז ּבּבקר, יתקּימּו הּקדׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלּמּודי

הּצהרים. אחר יתקּימּו החל ְְֳִִִֵַַַַַַָֹלּמּודי
ׁשהּוא  והמׁשּבח, הּמבחר הּזמן את עּמֹו: ונּמּוקֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻוטעמֹו

לגבֹוּה. להקּדיׁש יׁש 'חלב', ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé)Néa íøç-ìk:äéäé Eì ìàø ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oilk`PW miWcw iWcwl oiPn dxfrd̈£¨¨¦©¦§¨§¥¨¨¦¤¤¡¨¦
xnFl cEnlY ,lkidA ENt`WcwA £¦¨¥¨©§©§Ÿ¤

.EPlk`Y miWcTdoA dcEdi iAx dPde ©¢¨¦Ÿ§¤§¦¥©¦§¨¤
aEzMd cinrde dfA xxFrzp `xizA§¥¨¦§¥¨¤§¤¡¦©¨
xn`W ,dni`A FxiMfde ,qpF`d mFwnA§¨¨¤§¦§¦§¥¨¤¨©
xn`IW iE`xde "lkidA oilk`p"¤¡¨¦¨¥¨§¨¨¤Ÿ©
Etiwd m` miptle iptl ENt` oilk`PW¤¤¡¨¦£¦¦§©§¦§¦¦¥¦

`:lkidd z ¤©¥¨
ìòåWxtp hWRd KxCWcwA" §©¤¤©§¨§¨¥§Ÿ¤

,"EPlk`Y miWcTdzXCwA EPlk`YW ©¢¨¦Ÿ§¤¤Ÿ§¤¦§ª©
dNgY xn` iM ,miWcTd Wcw(h weqt) Ÿ¤©¢¨¦¦¨©§¦¨

`NW ,LipalE `Ed Ll miWcw WcwŸ¤¨¨¦§§¨¤¤Ÿ
la` miNw miWcw bdpn mdA EbdpY¦§£¨¤¦§©¨¨¦©¦£¨
WxtE xfge ,miWcw Wcw mkciA Eidi¦§§¤§¤Ÿ¤¨¨¦§¨©¥©

"EPlk`Y miWcTd WcwA"didYW ©Ÿ¤©¢¨¦Ÿ§¤¤¦§¤
itlE .dxEng dXcwA mdA Lzlik £̀¦¨§¨¤¦§ª¨£¨§¦
xngd z` z`HgaE dgpnA WxR xaMW¤§¨¥¥§¦§¨§©¨¤©Ÿ¤
miNw miWcTn xzFi ozlik`A WIW¤¥©£¦¨¨¥¦¢¨¦©¦

o`M Kix`dl Kxvd `l ,oPnfaE onFwnA¦§¨¦§©¨Ÿª§©§©£¦¨
miWcw Wcw oNk EdIW xnFl `N ¤̀¨©¤§ª¨Ÿ¤¨¨¦
mdA ozlik` didYW ,ozlik`A©£¦¨¨¤¦§¤£¦¨¨¨¤
.miNw miWcwM `l dxEng dXcwA¦§ª¨£¨Ÿ§¨¨¦©¦
ilMd z"iA iM ,miAx z"iAd iWEOWe§¦¥©¥©¦¦¥©§¦
wifgY oM onGde mFwOd wifgY xW`M©£¤©£¦©¨§©§©¥©£¦

dPlk`Y oFaSrA oke ,oiprdb ziy`xa) ¨¦§¨§¥§¦¨Ÿ£¤¨
(fi:`i dxez



נג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ

:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr bk jxk zegiyÎihewl)

תפּדה  לא עז בכֹור אֹו ּכׂשב בכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור ְְְְִֵֶֶֶַֹא
יהיה ל הּימין ּוכׁשֹוק הּתנּופה ּכחזה הם... (יח,קדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

יז־יח)

ּתֹודה ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר (רש"י)ׁשּלא ְֲֵֶֶַַָֹֹ
ואׁשם  לחּטאת ּבכֹור להׁשוֹות קא־סלקא־דעּת יׁש ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּב'ספרי'
ולילה"), ליֹום ּבכֹור אף ולילה, ליֹום ואׁשם חּטאת ְְְְְְַַַַַָָָָָָָ("מה

ּבלבד. 'ּתֹודה' אּלא מזּכיר אינֹו רׁש"י ְְְִִִִֵֶַַַָָואלּו
ּברׁש"י: הרמז ּדר על ,לכ הּפנימי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּטעם

ּכּנאמר  לעם־יׂשראל, רֹומז ד)'ּבכֹור' ּבכֹורי (שמות "ּבני ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ
- ּבהמה ּובכֹור האלקית; הּנפׁש הינּו - אדם ּבכֹור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל".
ּבכֹור  להׁשוֹות סלקא־דעּת אפילּו אין לכן הּבהמית. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

עצמּה) (מּצד הּבהמית הּנפׁש אפילּו ׁשּכן ואׁשם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלחּטאת
אּלא  מתאּוה אינּנה והיא ועֹון, לחטא ּכלל ׁשּיכת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ּבלבד. הּמּתרים ְְִִִִַַָָֻלדברים
ל'תֹודה'. ּבכֹור ּבין ההׁשואה את אפילּו ׁשֹולל רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא
ּבסּכנה  היה ׁשהאדם היא זה קרּבן ׁשל הּפנימית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשמעּות
'ניסית', ּבעבֹודה מּמּנּו ונּצל ּגדֹול נּסיֹון ּבפני עמד ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָרּוחנית,
ּכאן  אין ּכי אפֹוא, מלּמדנּו רׁש"י מסירּות־נפׁש. ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבֹודה
לחלּוטין  מׁשללת יהּודי אצל ׁשּכן ל'תֹודה', ּדמיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻׁשּום
לעמד  ּכדי ּב'נס' צר ואין מהּקּב"ה, ּפרּוד ׁשל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאפׁשרּות
ּבתֹוכֹו נקלט אּלא־אם־ּכן זה ל'נס' זקּוק אינֹו יהּודי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבנּסיֹון.

יהּודי'. 'אינֹו ְְִִִֵַמּבחינת

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ׁשל (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒֶ
ולבניהם  לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשלמים

הּבכֹור  אף אחד, ולילה ימים לׁשני נאכל ּולעבדיהם ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אחד  ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי) רּבי ּבא ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

ׁשּלא  אחרת, "הויה" הּכתּוב ל הֹוסיף ולּמד: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעקיבא
נאכל  ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה אּלא ּתאמר: ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

ולילה  .ליֹום ְְַָָ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑,זֹו ּפרׁשה ׁשל מחּבתּה …¿…«√»ƒִֵֶָָָָָ

ּבאמצע  ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה È¯a˙.ּכללּה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿ƒ
ÌÏBÚ ÁÏÓ∑ הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ּכרת ∆«»ְְֲִִִַַַָָָָֹ

אחרים  את ּומבריא ÁÏÓ.ּומתקּים ˙È¯a∑ ּכּברית ְְֲִִִֵֵֶַַ¿ƒ∆«ְִַ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו לּמלח, .הּכרּותה ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה אף. ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(k).ìçðú àì íöøàalgFp didYW §©§¨Ÿ¦§¨¤¦§¤¥
cg`M Lwlg,l`xUi ihaW lMn ¤§§§¤¨¦¨¦§¥¦§¨¥

,wlge,llM mvx`A Ll didi `l ohw §¥¤¨¨Ÿ¦§¤§§©§¨§¨
hlwn ixr mdl EpYp xW` mixrd iM¦¤¨¦£¤¦§¨¤¨¥¦§¨

FGd dxdf`d .od l`xUi KxvlE Eid̈§Ÿ¤¦§¨¥¥¨©§¨¨©
mIelA xiMfd ok ixg`e ,mipdkAKFzA §Ÿ£¦§©£¥¥¦§¦¦§¦¦§

dlgp Elgpi `l l`xUi ipA(ck weqt), §¥¦§¨¥Ÿ¦§£©£¨
:mipdkA xdfOM©ª§¨§Ÿ£¦

EpizFAxeEWxC(dn gxw ixtq)`l mvx`A §©¥¨§§©§¨Ÿ
,lgpz,ux`d wENg zrWA ¦§¨¦§©¦¨¨¤

,mkFzA Ll didi `l wlge,dGAAip` §¥¤Ÿ¦§¤§§¨©¦¨£¦
,Lwlg:lkF` dY` ipglW lr`k dxez ¤§§©ª§¨¦©¨¥



gxwנד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ ׁשל עֹונם יׂשאּו אליהם הּלוּים מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם .יׂשראל, ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי)מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו מעׂשר הּכתּוב .ּתרּומת ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
וחּיבין  ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתרּומת
"ראׁשית  ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה

הּגרן  מן i‰ŒÔÓ˜·.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתירֹוׁש ּכתרּומת ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן הּנּטלת ּבּׁשּול,∑ÏÓ‡‰.ויצהר לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמּלאת  הּגת,∑È˜·.ּתבּואה ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּיין

יד)וכן חפירה (זכריה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹולם  ׁשל מלּכֹו .ׁשחפר ְֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב חז"ל (יח, למדּו מּכאן ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
ׁשאין  לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁש"ּבמחׁשבה

הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה מֹועילה ּבמחׁשבה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתרּומה
נלמד  זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשנֹותן

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»



נה gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
מּמחׁשבה  ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ"ונחׁשב").
לעֹולם  נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרעה,

לחׁשב  טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמּסביב.
הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטֹוב

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«
מדּבר  הּכתּוב - ּגדֹולה לוי ּבתרּומה הקּדים ׁשאם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכהן  ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי הּכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹאת

מן  הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
ויחזר  ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמעׂשר

מעׂשר  ּתרּומת .ויפריׁש ְְְֲִֵַַַ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑ׁשּתרימּו לאחר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְִֶַַָ
מּמּנּו מעׂשר חּלין הּמֹותר ∑LÁÂ·.ּתרּומת ללוּים ְֲִֵֶַַ¿∆¿«ְִִִַַָֻ

Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְִִֵֶַָֹֹ
"ּתרּומה" הּכתּוב אתֿמעׂשר ּוקראֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ

ּכּלֹו יהא יכ ֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּבניֿיׂשראל
ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב ּתלמּודֿלֹומר ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹאסּור?

חּלין  - לוי ׁשל אף חּלין, - יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט ּתרימּו(יבמות לא אם חטא הא ּתׂשאּו ,.e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: ְְַָּתחּללּו,

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

æëø ¯ ãëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

הציווי הוכח תוכיח, אלא שצריך-להיות בדרכי נועם, הוכחה הבאה מתוך אהבת ישראל.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח



נו

יום ראשון - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו סיון
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

שיעורי תהלים לשבוע פרשת קרח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...   



נז oeiq 'k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ' ראשון יום
,162 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæáå .æ ÷øô,at 'nr cr.ììë åéìò

.æ ÷øtdxezd ieeiv zernyny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lrnn minya" xy`e ,cigi d"awdy zrcle oin`dl ,cegid oipr z`

,sqep lÎ` ly zerhd z` repnl dppi` - "cer oi` zgzn ux`d lre

milha mi`xapd lk oky ,sqep xac mey oi` d"awd icrlany `l`

;jxazi ea micgeine ze`ivna

xzqdde mevnvdy `l`

,ziwl`d zeigd lr mixizqn

cinz `xapd z` deednd

d`xiz `ly ,"yi"l "oi`"n

- `xapa dielb didz `le

envr z` `xapd yibxn okle

xzqdd ,mxa ;"ze`ivn"l

,cala `xapd iabl wx `ed

oi` ,d"awd iabl eli`e

oky ,xzqd meyn xzqda

,"cg `lek" md miwl`e 'ied

,cg` xac mdipy md

miwl` my cvny xzqdde

wxta .'ied my lr dqkn epi`

aezky dn oaei ,lirl xaqedy dn it lry ,owfd epax xiaqi ,'f wxt ,df

dlrpd ote`d - "d`lir `cegi" `ed "l`xyi rny"y ,yecwd xdfa

ote`d - "d`zz `cegi" `ed "ezekln ceak my jexa"e ,cegi ly xzei

"cegi"a dpeekdy ,heyt ote`a cnlp m` ,oky .cegi ly xzei jenpd

yiy xnel mi`zn ji` - ,cg` lÎ` `edy d"awd ly ecegi wx `ed

x`eand itl ,j` ?cegi ly xzei jenp ote`e cegi ly xzei dlrp ote`

mi`xapd lky ,df oaena d"awd ly ecegi `id cegid zernyny ,o`k

ly xzei dlrp ote` xnel xak jiiy o`k - jxazi ea micgeine milha

z` deednd iwl`d gekd ,oky .cegi ly xzei jenp ote`e cegi

,zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd `edy ,yi ze`ivn eidiy mi`xapd

zeize`yk ,mc`a lynl enk) exewna oiicr `vnp df geky drya

xg`l ze`iand ,alay zecnae genay daygna oiicr zelelk exeaic

- k"t `"g l"pk" :`"hily x"enc` w"k zxrd) xeaicd z` xacl okn

oiicr cner (zeklnd zpiga) dlrnly xeaicdyk ,dlrnl jk ("`k

dlrnl ody dlrnly zecna ixd (dlrnly zecna zellkzda

zecnd ixdy ,onfe mewna milabend mi`xape zenlerl xewn zeidln

d zelabdn dlrnle (zelaben izla) "seqÎoi`" od dlrnlymewn

mr cegid ote` mda ybxen ,mxewna mdy itk mi`xapd ixd ,onfde

xe`y myk ,mxewna ze`ivna milha mdy ,xzei dlrpd d"awd

gekdy drya ,eli`e .ynya ,exewna ezeida ze`ivna lha ynyd

`a (zeklnd zpiga ,dlrnly xeaicd) mi`xapd z` deednd iwl`d

ef dbixcn iabl ,mi`xapl xewn zeidl ly dbixcna minevnv ixg`

mde ze`ivna milha mi`xapdy xnel xak xyt` i` ,iwl`d gekd ly

ixd ,mi`xapl lreta xewn dyrp `edy oeeik ,oky ,qt`e oi`

my mby zexnl ,ef dbixcna .ef dbixcna mewn miqtez mi`xapdy

xeaicd zbixcn) iwl`d gekd mr zcg`zn `ide "seqÎoi`" jynp

`cegi" wx `ed ,ef dbixcna ybxend cegid ,z`f lka ,(dlrnly

,dn ze`ivn md mi`xapdy ,cegi ly xzei jenpd ote`d ,"d`zz

dlha ef ze`ivn mpn`e

efk dcna `l la` ,zewl`l

.ixnbl lhazz dze`ivny

äæáe,lirl xaecy dna ± ¨¤
øäfa áeúkM äî ïáeé¨©¤¨©Ÿ©
òîL" ÷eñôc ,LBãwä©¨§¨§©

"ìàøNé,"cg` 'd" cr ± ¦§¨¥
,"äàlò àãeçé" àeä- ¦¨¦¨¨

xzei dlrpd ote`d
,'d zecg`aíL Ceøá"e¨¥

íìBòì Búeëìî ãBák§©§§¨
àãeçé" àeä ¯ "ãòå̈¤¦¨

,"äàzzjenpd ote`d - ©¨¨
efi` .'d zecg`a xzei
my jexa"l yi zekiiy

- ?cegid oiprl "cre mlerl ezekln ceakàeä "ãòå" ék¦¨¤
ïåúà éôelça "ãçà"1ik ± .2iteliga "cg`" `id "cre" dlnd ¤¨§¦¥¨§¨

± "cre" ly "e" ze`a ztlgen "cg`"n "`" ze`d .zeize`
zxrd ± jynd zeize`) "ed`" zeize`l yiy zekiiyl m`zda
ztlgen "cg`"n "g" ze`de ;odipia (`"hily x"enc` w"k
,"r"gd`" zeize`dn od odizy oky ± "cre" ly "r" ze`a
"c"d ziyrp "cg`"n izax "c" ze`de ;cg` odly "`ven"dy

."cre"n,äfä øzñääå íeöîvä íòèå úañ ,äpä ék¦¦¥¦©§©©©¦§§©¤§¥©¤
ìL úeiçä úà àeä-Ceøa-LBãwä íéìòäå øézñäL¤¦§¦§¤§¦©¨¨¤©©¤
Bîöò éðôa ãøôð øác äàøð íìBòä äéäiL éãk íìBòä̈¨§¥¤¦§¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨¦§¥©§

,recn ,xnelk ±ipta xacke "yi"k ze`xidl mlerd lr ,ok`
,zn`a `edy itk d`xp did mlerd m` ,xqg did dn ?envr
xac ly enrhe jkl daiqd ± ?exewnl ze`ivna lha `edy

,`edàeä íìBòä úàéøa úéìëz ék ,ìkì òeãé àeä äpä¦¥¨©©Ÿ¦©§¦§¦©¨¨
,Cøaúé Búeëìî úelbúä ìéáLad"awdy ielb didiy - ¦§¦¦§©©§¦§¨¥

,jlnd `edCìî ïéà"c,dkelnd oipr jiiy `l ±,"íò àìa §¥¤¤§Ÿ¨
,jlnd jelni mdilry -lî "íò" Leøt,"úeîîBò" ïBL ¥¨¦§§

;y`d zi`xp `l mda miieak milgb ,"zenner milgb" enk -
d`xp `ly dl` ,`id "mr"a dpeekdy ,jlnl qgia mb jk

,jlnd mr xywd mdaíé÷Bçøe íéøæå íéãøôð íéøác íäL¤¥§¨¦¦§¨¦§¨¦§¦
,Cìnä úìònîcvn ,dkelnd oipr `a mdilr `wece - ¦©£©©¤¤

.jlnd l` mzelhazdBì eéä elôà elà ék,jlnl ±íéða ¦¦£¦¨¨¦
iL àì ¯ ãàî íéaø,íäéìò "äëeìî" íL Cmipa ,oky - ©¦§ŸŸ©¨¥§¨£¥¤

jiiy `l okle ± "dea`c `rxk `xa" ± envr jlndn wlg md
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äðåîàäå ãåçéä øòù
äæáå æ ÷øô÷åñôã ùåã÷ä øäæá ù"î ïáåé

äàìéò àãåçé àåä ìàøùé òîù
àãåçé àåä ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøáå
äðä éë ïååúà éôåìçá ãçà àåä ãòå éë äàúú
íéìòäå øéúñäù äæä øúñääå íåöîöä íòèå úáéñ
äéäéù éãë íìåòä ìù úåéçä úà àåä êåøá ùåã÷ä
òåãé àåä äðä åîöò éðôá ãøôð øáã äàøð íìåòä
ìéáùá àåä íìåòä úàéøá úéìëú éë ìëì
íò 'éô íò àìá êìî ïéàã êøáúé åúåëìî úåìâúä
íé÷åçøå íéøæå íéãøôð íéøáã íäù úåîîåò ïåùìî
íéáø íéðá åì åéä åìéôà åìéà éë êìîä úìòîî
ìò åìéôà ïëå íäéìò äëåìî íù êééù àì ãàî
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"וביאורים ("תשובות ליובאוויטש" ב"קובץ - זה" חילוף ע"ד מכתבי נדפס ליובאוויטש "בקובץ
ב"אחד". "ועד" חילוף אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב נדפס ((62 (ע' סי"ד תשל"ד) ˘ËÈÏ"‡:2.(ברוקלין, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

א". קלה, בזח"ב "כמ"ש



oeiqנח `"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"א שי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

;mixfe miwegx lr `wec `l` ,dkelnd oipr mdilrïëå`l ± §¥
,dkelnd oipr jiiy,ícáì íéøN ìò elôàoi`y zexnl - £¦©¨¦§©¨

,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd
oipr jiiy `l mdilr mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk

.dkelnd"íò áøa" ÷ø©§¨¨
úøãä" ¯ à÷åc ¯©§¨©§©

."Cìîaex" lr ,oky ± ¤¤
oipr jiiy `wec "mr
ef dnbeca ;dkelnd
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md
,dkelnd oipr `a mdilr

.d"awdl milhae mirpkp eidi mdyúcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©

ék ,úeðãà íL àeä ,Cøaúé Búeëìî`ed dkelnd oipr ± ©§¦§¨¥¥©§¦
y dnBæ äcî ék ,àöîðå .õøàä ìk ïBãà àeäzcn ± £¨¨¨¤§¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLå,dkeln lr dxend zepc` ly myd ±ïä §¥¤¥
àeäL úBîk íìBò úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä©§©¦§©§¦¨¨¦§¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥¦§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå± §¥¤©§¨
,mlerdníìBòä äéä̈¨¨¨

'ä øáãa BøB÷îì øæBç¥¦§¦§©
ìèáe ,Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¥
,Lnî úeàéöna íL̈¦§¦©¨

íL äéä àìådxcbdd ± §Ÿ¨¨¥
ly"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
.dlabde ze`ivn ly oipr
did `l ,exewna ,mye

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn"

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL ïäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnledcáì Cøaúé Búeëìî úcîa íà-ék¦¦§¦©©§¦§¨¥§©¨
iLähîìe õ÷ ïéà ãò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨

,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa¦§¦©§©¤¤

,deeda -,Cìî 'ä- ¨¨
,xara"Cìîé 'ä3± . ¦§Ÿ

zpigaly ixd ,cizra
oiprl zekiiy zekln

.onfdúeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©
,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä©¨§¥©©§©
,Léì ïéàî íúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥
,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨
Búeëìî úcnî àeä¦¦©©§
úeðãà íLå Cøaúé¦§¨¥§¥©§

.àeä-Ceøawx ixdy ± ¨
mye zeklnd zcnl
mewnl xyw yi zepc`

.xen`k ,onfeBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
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התפילה.3. נוסח



נט oeiq a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ב שלישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦¦§¦©¨§©¥¨§©§
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúéxy`k o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

`idy itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn
`idy iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n

,minevnv iciÎlr ,d`a
zenlera yalzdl

ymzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
mda xak yi ef dbixcna
j` ,onfe mewnl xewn
mewnd zepiga "my"
ze`ivna zelha onfde
edf .d"awd iabl ixnbl

itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly epipr
ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein mi`xapdy
milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn cvn ,oky .ynn
"ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapd ly mze`ivn z`

.mdly,ä"éåä íLa úeðãà íL áelL eäæåepyi zenya - §¤¦¥©§§¥£¨¨
my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y enk ,aeliyd oipr
zexabzda `ed df my ,dligza d`a ely ze`dy myde ± xg`
my cvn enk `id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk)
ly myde) cqg ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df

.d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab
itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d
dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n oiicr mdy
'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln
ly "zexabzd"d cvny ±
mi`xapd milha 'ied my
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa §¦§¤§¤©¤¨
,xar ,el` zepiga yly ±
cgia cizre ded
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©

mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -
,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§

Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
jk .d"awd mr zcge`n
,onfe mewn zpigaa mb
dlrnly d"awd `vnp
o`k `l` ,onfe mewnn
zcn jk lr dqkn
ote`a ,zeklnd
e`xiie eybxei mi`xapdy

.mewne onf ly zewlgzde zelabd mr "ze`ivn"kàãeçé eäæå§¤¦¨
äàzzmpi` mi`xapdy .cegi ly xzei oezgzd ote`d ± ©¨¨

mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky .ynn ze`ivna milha

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidláelL]my ±a ä"éåämy ± ¦£¨¨§
,[àeä-Ceøa úeðãà,zepc` my jeza aleyn 'ied my - ©§¨

zelbzda `ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepeeðééäc,xnelk ±BúeänL §©§¤¨

,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥
"óBñ-ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
úà àìî ¯ àeä-Ceøä¨¥¤
ïîæa Lnî õøàä ìk̈¨¨¤©¨¦§©
íéîMa ék ,íB÷îe¨¦©¨©¦
'ãìe õøàáe ìònî¦©©¨¨¤§

ïéøèñ,zegex rax` ± ¦§¦
-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
äåLa àeä-Ceøa óBñ¨§¨¤
àeä Ck ék ,Lnî©¨¦¨

õøàa"Bîk "úçzî ¨¨¤¦©©§
,Lnî "ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©©¨
úðéça àeä ìkä ék¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥¦§¦
-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä,mewn zpigaa ±Búeëìî úcî éãé-ìò ©¦§©¥©§¥¦©©§
.Cøaúé Ba úãçéîädlrnly `edÎjexa seqÎoi` xe` iable ± ©§ª¤¤¦§¨¥

`vnp `ed ± ux`e miny oia lcad mey oi` ,mewne onfn ixnbl
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà
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oeiqס b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג רביעי יום
,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenäå...ïáåé ù"îá äð,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `edÎjexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
,ze`ivna milha md oi` ±

iptnBúeëìî úcnL¤¦©©§
íeöîvä úcî àéä¦¦©©¦§

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäì ,øzñääå`l mi`xapdy - §©¤§¥§©§¦¥¨

ick z`fe ,ea eyibxiàlL¤Ÿ
íB÷näå ïîfä eìèaé¦¨§©§©§©¨
àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ
ïîæ úðéça íeL äéäé¦§¤§¦©§©
elôà úeàéöna íB÷îe¨¦§¦£¦

.íéðBzçzìoeeik wx ± ©©§¦
dxizqn zekln zpigay
Îjexa seqÎoi` xe`d lr

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`ed

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl

eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd z`
,aeygl ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi `edy ixg`
`linn xy`e (mi`xapde zenlerd) xac cer sqeezd eli`ky
jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy xacd dedn

,"izipy `l" xn`pBcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©
.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ixdy ± Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©¤¦§¨

ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl
,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd
± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy `id dpeekdy
"ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal" `edy ,oaen
ez` zcge`ne ze`ivna dlha d`ixad lk ik ,d`ixad iptl
iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady dn .jxazi
ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd mi`xapd
iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed ixde ,llk

.d`ixadíéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±ãò àeä §¤¤§¦©¨©

,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL.mlerd `xapyn - ¤Ÿ¦§¨¨¨©¨
n`pa witqn did :dxe`klmlerd `xap `ly cr `ed dz`" x

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn
dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
z`ixa ixg`y "`ed
dz`" eze` `ed ,mlerd
z`ixa iptly "`ed

,mlerdéepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -àìå §©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
z`ixay xnel mewn
iepiy deedz mlerd

ezrca7dnay epayga ,
sqeezd mler sqeezdy
rcei `edy dricia edyn
`linne ,mlerd z`
ezrca iepiy xacd deedn

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` okl ±ék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ¦§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
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ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות



סי oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
sqep xac `id dricid
oiprd da sqep ± ytpl

.cnlpyíBé écî ïëå§¥¦¥
áøå ,eøaãé íéîé" íBéa§¨¦§©¥§Ÿ

"äîëç eòéãBé íéðL9- , ¨¦¦¨§¨
z` micnln "mini"d
mipy daxde ,mc`d
,mc`l dnkg mitiqen
äèeLt úeãçà Bæ ïéàå§¥©§§¨

,úákøî àlà,xnelk - ¤¨ª§¤¤
mc`a dricidy zexnl
mr zcge`n ok mb `id

dy mixne` ep` ixd ± ytpdytply df cegi j` ± zrcei
zecg`") "dheyt zecg`" epi` ytpd mr driciddheytepiid "

didzy jiiy `ly`l,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n
.micg`znd mixac ipy md ixdàeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨

.ììk éeaø ãöå äákøä íeL éìa èeLt úeãçàxn`py ± ©§¨§¦©§¨¨§©¦§¨
ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did `l df okl mcewy

.jxazi,ïk íàådakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik - §¦¥
f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy xyt` i` ,ieaix ilae
,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy iptly rnyn did

:`l` ,melyeÎqg dakxde ieaixBúeîöòå Búeäî Eçøk-ìò©¨§£¨§©§
ãçà øác ìkä ¯ Bzòãå§©§©Ÿ¨¨¤¨
.äákøä íeL éìa ,Lnî©¨§¦©§¨¨
éàL íLk ,Cëéôìe§¦¨§¥¤¦

ì øLôààøáð íeL ¤§¨§¦§¨
úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨
Ck ¯ Búeîöòå àøBaä©¥§©§¨
úeäî âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦¨

,Bzòcezrc ,oky - ©§
ez` cg` xac od ezricie

,jxaziïéîàäì ÷ø©§©£¦
äìòîì àéäL ,äðeîàa¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäî- ¥©¥¤¥©¨¨
`id dleki jk meyne
dlrnly oipr lawl

,yep` zpadn-LBãwäL¤©¨
¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøä¨¦§ª¨
ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå"mi`vnp"d - §©§¦
mipeilrd zenlerd ly
,mipezgzd zenlerd lye

ìL ãòíiaL ïè÷ ìeL10, ©¦§¨¨¤©¨
äéäiL ïè÷ Lezé ãòå§©©¨¨¤¦§¤

õøàä øeaèa11Bæ äòéãé ïéàå ,epnî íìòð øác ïéà ¯± §©¨¨¤¥¨¨¤§¨¦¤§¥§¦¨
,mi`xapd lk z` rcei `edy,ììk äákøäå éeaø Ba äôéñBî¦¨¦§©§¨¨§¨

,sqep xac ly -,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL øçàîzriciae - ¥©©¤¥¨©§¦©©§
eil` milhae epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

,ea micge`ne ze`ivnaãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦
,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfLefk drici -13,ïk ìò,okl ± ¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.



oeiqסב c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד חמישי יום
פרק יפרק ז  ,bt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå,166 'nr cr.'à ìëä åúòãå

àéápä øîà14ék" :éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ± ¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©
,d"awd xne`,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤

áéúëe15áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" :16øNá éðéòä" : §¦£¥¤¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨
ìk òãBéå äàBø íãàäL ,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì̈¦¦§¡¦§¤¤¨¨¨¤§¥©¨

íéøácä,rcei `edy ± ©§¨¦
,epnî õeçL äòéãéa- ¦¦¨¤¦¤

ueg `idy oeeik ,ef dricie
rci `l ok iptle epnn
rcei `edyk ixd ,dze`
ea sqeezn ,dricid z`

,df xac-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
àeä,lkd rcei ±úòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

,äìawä éîëç Bnò eîékñäå .äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨§¦§¦¦©§¥©©¨¨
:[äëøáì-BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta øàáîkmpyi ,oky - ©§Ÿ¨©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨

i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb

`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`
`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seqÎoi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
wcev ,dlaw it lr ,mxa
itk) `l` :m"anxd
ipy wxta ddbda aezky
itke ,oey`xd wlgay
ddbda oldl aezky
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
cr ,envr z` mvnvn
ly milka yalzn `edy
`ed" my ± zeliv`d mler ly zrce dpia dnkg zexitq
cegid zilkza zecge`n zexitqd oky ,"'ek rceid `ed rcnd

'eke "rceid `ed" ly cegil cr ,seqÎoi` xe` mr17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melyeÎqg

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `ed ikïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤
okl ,dxtkl wewf bbey'ä

,íãòa øtëélr - §©¥©£¨
,mzerheòèå eâML¤¨§¨

éáúëa íðeiòa§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©

,BèeLôk íL økænä íeöîvä,xkfen l"fix`d iazka - ©¦§©ª§¨¨¦§
"mewn" `lnn seqÎoi` xe` did ,zenlerd z`ixa zligzay
oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd
`ed ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe`e ± leab zpigaa md zenler

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seqÎoi`
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seqÎoi`
,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seqÎoi`" ± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y
dlbzn wx ± zelbzda
mewn ozepd ,leabd gek
ilra zenler ze`ivnl
minkg"d eli`e ± .leab
mxaqa ,erh "mdipira
mevnvd oipry
my `ed zewlzqdde

- heytd mpaenaBúeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨
äfä íìBòî íBìLå-ñç19zernyny ,zn`d itk `ly - , ©§¨¥¨©¤

oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy ,xen`k ,`id "wliq"
didi `l seqÎoi` xe`ieliba`edy ,eheytk epiad md `l` ,
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù

åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà
:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
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) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·
·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -
כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד

" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות
השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא

ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."
שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "

אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, Î"˜17.שם, ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."אלקות האמנת במצ' להצ"צ  בסהמ"צ  בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן

–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה



סג oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שישי יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

,dfd mlern envr z` melyeÎqg wliqäìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨
íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò úéèøt äçbLäa§©§¨¨§¨¦©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦

.úçzî õøàä ìòå ìònîd"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©§©¨¨¤¦©©
itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt dgbyda dlrnln

jlnk lynl `ed mpepbq
lkzqne elkida ayeid
uegny mixacd lr myn
jlnd ,xnelk .lkidl
uegn `vnp epi` envr
ezgbydy zexnl ,lkidl
,jk .lkidl uegn mb `id
gibyn ,mixne` md
mi`xapd lk lr d"awd
uegn melyeÎqg mdy

.ely "lkid"l,äpäå§¦¥
ììk øLôà éàL ãálî¦§©¤¦¤§¨§¨
íeöîvä ïéðò øîBì©¦§©©¦§

óebä éø÷nî àeäL BèeLôkleki sebd ixwn zgz oezpy in ± ¦§¤¦¦§¥©
did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl
i` la` ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k

df xac xnel llk xyt`íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨©¦§¨¥¤
,sebd ixwnn ±;õ÷ ïéà ãò úBìcáä úBááø àBaølr sqep ¦¦§©§¨©¥¥

,jkíéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæ íb óà©©ŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦
íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøa-LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨¨¥©¨©§¦

,íäéìò çébLîe ìôMä äfä íìBòaLmicen mdy ixd - ¤¨¨©¤©¨¨©§¦©£¥¤
,ltyd dfd mlera o`k opyi ezgbyde ezriciyEçøk ìòå± §©¨§£

y xnel gxkdd oníúBà Búòéãé ïéà,mi`xapd lk z` ± ¥§¦¨¨
,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ?recn df lke -ìkä òãBiL éðtî ¦¨¦§¦¦§¥¤¥©©Ÿ

Bîöò úòéãéazricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici eli` ± ¦¦©©§
,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr
,yecig ly oipr `ide
dzid `l ok iptl ixdy
ok `id dzre ef drici
llyeny oeeik j` ;dpyi
ly oipr ixnbl dlrnl
gxkdd on ,yecige ieaix
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkäopyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera

lera epyi jxaziayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m
`vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd wxe elkida
cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna
dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp `ed envr
zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z` zeyrl mikixv
dfd mlera o`k `vnp `edÎjexa envr `ed ixd ,jxazi el

.mipeilrd zenlera `vnp `edy dcn dze`a

,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz 'íéðewz'a áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì`l jxazi epnn iept mewn oi` - ¨§¦¨¦§¨§©¨¦

.mipezgza `le mipeilra
,xdf ipewiza xn`p ixd

envr `edy`vnp
;mipezgzd zenlera
úLøt 'àðîéäî àéòø'áe§©§¨§¥§¨¨¨©

:ñçðét:aezk -eäéà" ¦§¨¦
ïàî úéìå àlBëa ñéôz̈¦§¨§¥©

,'eë déa ñéôzc`ed - §¨¦¥
xac lka qtez (d"awd)

,ea qetziy in oi`e,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà(d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne "aaeq"÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦

,øáì déúeLøîin oi`e - ¥§¥§©
,ezeyxl uegn `veiy
ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦

,'eë(d"awd) `ed -
,zenlerd lk z` `lnn
zeiga mze` digne
lkl zn`zen zinipt

,`xapøM÷î eäéà¦§©¥
àlò déðéæì àðéæ ãçéîe§©¥¦¨§¦¥¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå

øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
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הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות

נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.
עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו



oeiqסד e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו קודש שבת יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

,àzúåz` ,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - §©¨
,oezgzd mr oeilrd-àLã÷a àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨§ª§¨

éøa,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Ccegi`e daxiw mey oi`e - §¦©¦¥©§
d"awd iciÎlr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a

,mdipia `vnp `edyk
seqÎoi`d gek iciÎlr
± zeceqid drax`a
zexagzd deedzn
cvny zexnl ,mdipia
cg` miiktd md mnvr

,mine y` enk ,ipylãò©
ì ïàkBðBLxdfd ly ± ¨§

.my:øîBì äöBøådna - §¤©
,xne` `edyïàî úéì"¥©

"déa ñéôzcdpeekd ± §¨¦¥
,`idñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ

ìkî BìëN úâOäa§©¨©¦§¦¨
,íéðBéìòä íéìëNmb - §¨¦¨¤§¦

,"mipeilrd miilky"d oia
zenlerdn mi`xapd ly
ilra mdy) mipeilrd

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lkyBúeîöòå Búeäîa§¨§©§
:'íéðewz'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìLipewiz"a - ¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"minezqd zenlerd mby - §¦¨§¨§¦¦
"mezq" `ede d"awd z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl

,mdn."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìåmb) daygn mey oi` ± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
oipra .envr d"awda "qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l
mby `id `zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly
oiadle qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd
xac oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z`
lret epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez
`ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea
.zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp

,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi`
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde
:oldlcke .iepiye dqitz

,íéðBzçza íâås` oi` - §©©©§¦
,ea qetziy cg`-ìò-óà©©

ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨
ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦

lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd
zeiga mze` diigne
,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalzn
ixd ± `xapa zeinipta
xacd leki dxe`kl
ea iepiye dqitz lertl
zenlerd cvn jxazi
xy`n xzei mipezgzd
,mipeilrd zenlerd cvn
ote`d ik ,jk xacd oi`

- oinlr lk `lnn `edy ji`íãàä úîLðk Bðéà± ¥§¦§©¨¨¨
zyalzndàéäL ,Bôeb CBz,dnypd ±ãò óebä CBz úñtúð ¤¦¦§¤¤©©

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà±,laeq sebdyLàä úeîéîç Bà §¦£¦¨¥

,àöBiëå.ytpd lr mb rityn sebd laqy -ïk-ïéàM-äî §©¥©¤¥¥
,àeä-Ceøa-LBãwäazenlerd lk `lnn `edy zexnly - §©¨¨

xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne
,d"awdaéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥

,äfä íìBòmieedznd miiepiyd onõéwî,äìéìì íBiîe óøçì ¨©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨

-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©
.ïBì àlîîc áb.mze` "`lnn" `edy zexnl ± ©¦§©¥

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk-íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

mlera melyeÎqg `vnp
eilr siwn wxe envr
,ea rityn jke ,cala
ly zernynd `l`

:`id "aaeq",ìLî Cøc¤¤¨¨
äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§

øiöîä àeää øácä ìò íéôéwî BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§©¦¦©©¨¨©©§ª¨
,BìëNa Bà BzáLçîaelkya `vnp xacd ixdy - §©£©§§¦§

,ezaygnaeïéà Cà± ©¥
,daygnde lkyd
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©

;Lnî ìòôa Lnîmd - ©¨§Ÿ©©¨
cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
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יב.תה 20. קלט, לים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

eyriy jixv ,dig`e dn` de`iydyìLaäLdyly iptl ± ¦§Ÿ¨
:`xnbd zx`an .mipiicàðz ïàîoe`iny xaeqd `pzd edin - ©¨¨

.mipiic dyely ipta zeyridl jixv,àéä éànL úéa ,äaø øîà̈©©¨¥©©¦
:`xnbd dgec .epzpyna epy jkyàîéz eléôà ,øîà ééaàxn`z - ©©¥¨©£¦¥¨

k zxaeq dpyndyìlä úéalkn ,oic zia ipta o`nl jixv oi`y ¥¦¥
mewn÷ àì ïàk ãòéøîàexn`y eprny `l dzr cr -ìlä úéa ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥

ïðéòa àìc àlàoic zia ipta o`nzy jixv `ly -ìáà ,ïéçîeî ¤¨§Ÿ¨¦¨§¦£¨
ipta oe`inìLäLzeheicdïðéòa.jixvy micen lld zia mb - §¨¨¦¨

àéðúãk,`ziixaa epipy jke ±,íéøîBà éànL úéazp`nnúéa éðôa ¦§©§¨¥©©§¦¦§¥¥
elàå elàå ,ïéc úéa éðôá àlLå ,ïéc úéa éðôa ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéc¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥¨¥

éøvL íéãBîìL C,äLlld zia zrcl s`y `ziixaa yxetn ixd ¦¤¨¦§Ÿ¨
:`ziixad dkiynn .mipiic dyly jixvéaøå äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨§©¦

ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìàoe`iníéðLa`xnbd .micr ipy iptl ± ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
:dkld zraewBúBàk äëìä ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§

,âefä.mipy ipta s` xyk oe`in xnelk ©
`ide zp`nn ,i`ny zial lld zia mdl exn` :dpyna epipy
z`yip elit`e ,o`nl dleki dphw `idy onf lk ,xnelk ,dphw

t lka ,minrt ynge rax` dphw `idyke` zqx`zny mr
.hb ila z`vle dlraa o`nl zi`yx z`ypyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ,xwtd l`xyi zepa oi`
e licbzy cr zpznne zp`nn `l` ,hb ila oe`ina mdn'åëå ïàîz§¨¥

.`ypize
:`xnbd dywn .ztqep mrt o`nl dilry rnyn dxe`klàäå§¨

àðîéæ àãç äðàéî,dzephwa dlraa zg` mrt dp`in xak ixde - ¥£¨£¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .licbzykl mrt cer o`nl dkixv recneøîà̈©

,ìàeîLoizndl dkixv `idy xnel i`ny zia zpeek,ìécâzL ãò §¥©¤©§¦
,íéðBLàøä íéðeàéna éðà äöBø øîàúådxfg `l `idy rcp jke §Ÿ©¨£¦©¥¦¨¦¦

.oe`indn da
:sqep xe`ia,øîà àìeòmrt oe`in dkixvdl i`ny zia zpeek oi` ¨¨©

`l` ,ztqepéðz÷ ézøzzeiexyt`d izy z` ehwp i`ny zia ± ©§¥¨¨¥
,dphwd iptl zecnerdå ïàîzL Bày cr oiznzìécâú`le ¤§¨¥§©§¦

,o`nze aeyz `ly ick miizpia qx`zzåf`ñøàéúeidi diyeciwe §¥¨¥

,o`nl lkez `l aeye dxezdn,øzìàì àNpúå ïàîzL Bàaeye ¤§¨¥§¦¨¥§©§©
.oi`eyipd on oe`in oi`y [i`ny zia zrcl] o`nl lkez `l

:`xnbd dywnàîìLaitl xacd oaen -éðz÷c eðééä ,àìeòdf ± ¦§¨¨¨©§§¨¨¥
dpynd dazky dnâzL ãò,àNpúå ìéce` licbzy e` dpeekde ©¤©§¦§¦¨¥

.o`nz `l aeye `ypzyì àlàìàeîLdpynd zpeeka yxity ¤¨¦§¥
,oey`xd dpe`in z` miiwl dkixv `idy'øîàúå ìécâzL ãò'©¤©§¦§Ÿ©

déì éòaéî:`xnbd zniiqn .aezkl dpynd dkxved ±àéL÷ok` - ¦¨¥¥©§¨
.dyw dpynd oeyl l`enyl

äðùî
dkixvdl dphwa opaxc oiyeciw milg mipte` el`a dpc epizpyn

:oe`inäpè÷ àéä Bæ éàe opaxcn diyeciwyïàîì äëéøvLick ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥
,hb ila z`vldzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk.dznkqda - ¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨

m` la`,dzòãì àlL äeàéOäelit` da miqtez oiyeciwd oi` ¦¦¨¤Ÿ§©§¨
e opaxcnïàîì äëéøö dðéà.zklede eze` zafer `l`àðéðç éaø ¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨

ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïaøBîLe` sqk lr ¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§
xhy,äéLec÷e opaxcn s` oiyecwd milg `l.ïàîì äëéøö dðéà ¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥

,íeìk äpè÷ äNòî ïéà øîBà øæòìà éaøezy`k zaygp dpi`e ©¦¤§¨¨¥¥©£¥§©¨§
.äzeôîk àlàjkitlìàøNé úaz`yipy dphwìëàz àì ,ïäëì ¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©

.äîeøúaeïäk úaz`yipy dphwéaø .äîeøúa ìëàz ,ìàøNéì ¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦
,Léàä ïî àéäL äákò ìk øîBà á÷òé ïa øæòéìàdaiqd m` xnelk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦
aygp ,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy.BzLà àéä eléàk§¦¦¦§

e,Léàä ïî dðéàL äákò ìkzaygp ,ezngn `ly xnelkeléàk ¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦
,BzLà dðéà.eixac z` yxtz `xnbde ¥¨¦§

àøîâ
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîàepipyy mixne` yie - ¨©©§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

,`ziixaaeéä äðBLàøaoic ziaïeàéî èb ïéáúBkerciy ick ¨¦¨¨§¦¥¥
,ea miazek eid jke ,dkldk dyrp oe`indydéá àðéòø àìipi` - Ÿ¨£¨¨¥

,ea dvexdéá àðéáö àìå,ea dvitg ipi`e -àéòa àðà úéìå §Ÿ¨§¨¨¥§¥£¨¨£¨
déì àáñðúäì.el `ypil dvex ip` oi`e -àøeaéc Léôðc eæçc ïåék §¦§§¨¨¥¥¨©£¦§¦¦¨

,mixac zekix` dfa yiy e`xy oeik -éøîàminkg exn` - ¨§¥
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סה oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly

.zeigde zeedzdd oipr
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éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
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ח.21. נה, ישעי'

oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly

.zeigde zeedzdd oipr
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.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
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ח.21. נה, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

eyriy jixv ,dig`e dn` de`iydyìLaäLdyly iptl ± ¦§Ÿ¨
:`xnbd zx`an .mipiicàðz ïàîoe`iny xaeqd `pzd edin - ©¨¨

.mipiic dyely ipta zeyridl jixv,àéä éànL úéa ,äaø øîà̈©©¨¥©©¦
:`xnbd dgec .epzpyna epy jkyàîéz eléôà ,øîà ééaàxn`z - ©©¥¨©£¦¥¨

k zxaeq dpyndyìlä úéalkn ,oic zia ipta o`nl jixv oi`y ¥¦¥
mewn÷ àì ïàk ãòéøîàexn`y eprny `l dzr cr -ìlä úéa ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥

ïðéòa àìc àlàoic zia ipta o`nzy jixv `ly -ìáà ,ïéçîeî ¤¨§Ÿ¨¦¨§¦£¨
ipta oe`inìLäLzeheicdïðéòa.jixvy micen lld zia mb - §¨¨¦¨

àéðúãk,`ziixaa epipy jke ±,íéøîBà éànL úéazp`nnúéa éðôa ¦§©§¨¥©©§¦¦§¥¥
elàå elàå ,ïéc úéa éðôá àlLå ,ïéc úéa éðôa ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéc¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥¨¥

éøvL íéãBîìL C,äLlld zia zrcl s`y `ziixaa yxetn ixd ¦¤¨¦§Ÿ¨
:`ziixad dkiynn .mipiic dyly jixvéaøå äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨§©¦

ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìàoe`iníéðLa`xnbd .micr ipy iptl ± ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
:dkld zraewBúBàk äëìä ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§

,âefä.mipy ipta s` xyk oe`in xnelk ©
`ide zp`nn ,i`ny zial lld zia mdl exn` :dpyna epipy
z`yip elit`e ,o`nl dleki dphw `idy onf lk ,xnelk ,dphw

t lka ,minrt ynge rax` dphw `idyke` zqx`zny mr
.hb ila z`vle dlraa o`nl zi`yx z`ypyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ,xwtd l`xyi zepa oi`
e licbzy cr zpznne zp`nn `l` ,hb ila oe`ina mdn'åëå ïàîz§¨¥

.`ypize
:`xnbd dywn .ztqep mrt o`nl dilry rnyn dxe`klàäå§¨

àðîéæ àãç äðàéî,dzephwa dlraa zg` mrt dp`in xak ixde - ¥£¨£¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .licbzykl mrt cer o`nl dkixv recneøîà̈©

,ìàeîLoizndl dkixv `idy xnel i`ny zia zpeek,ìécâzL ãò §¥©¤©§¦
,íéðBLàøä íéðeàéna éðà äöBø øîàúådxfg `l `idy rcp jke §Ÿ©¨£¦©¥¦¨¦¦

.oe`indn da
:sqep xe`ia,øîà àìeòmrt oe`in dkixvdl i`ny zia zpeek oi` ¨¨©

`l` ,ztqepéðz÷ ézøzzeiexyt`d izy z` ehwp i`ny zia ± ©§¥¨¨¥
,dphwd iptl zecnerdå ïàîzL Bày cr oiznzìécâú`le ¤§¨¥§©§¦

,o`nze aeyz `ly ick miizpia qx`zzåf`ñøàéúeidi diyeciwe §¥¨¥

,o`nl lkez `l aeye dxezdn,øzìàì àNpúå ïàîzL Bàaeye ¤§¨¥§¦¨¥§©§©
.oi`eyipd on oe`in oi`y [i`ny zia zrcl] o`nl lkez `l
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היום יום . . . סו

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר־ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . סח

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

יום 
שישי

שבת 
קודש

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

àNpéì,mdléðBìt úîçî äøîàåoiicr `edyéìòadleki ipi` ¦¨¥§¨§¨¥£©§¦©§¦
,mdl `ypidl,Léàä ïî àéäL äákò àéä Bædvex `idy dgked efe ¦©¨¨¤¦¦¨¦

`ypidl dnikqn dpi`y zxne` `id m` la` .oe`in dkixve ea
mixg`lúîçîmdyäákò àéä Bæ ,éì ïéðbeäî íðéàL íãà éða ¥£©§¥¨¨¤¥¨§¨¦¦¦©¨¨

,Léàä ïî dðéàLdzid mipbedn eid m`y dixacn rnyn ixdy ¤¥¨¦¨¦
.oe`inl aygp dfe ,mdl z`yip
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eäééåøz,mdipy exn`y -Léàä ïî àéäL äákò àéä Bæ ,èb dì ïúð ©§©§¨©¨¥¦©¨¨¤¦¦¨¦

dzvxy meyn elv` dakrzdy gken ea dp`in `ly oeiky
,ezy` zeidlåokl,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä §¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨

dìñôehbd ici lr.äpeäkä ïîm` la`äákò àéä Bæ Ba äðàéî §¨¨¦©§¨¥£¨¦©¨¨
Léàä ïî dðéàL,ezy` zeidl liaya elv` dakrzd `ly - ¤¥¨¦¨¦

åoklïî dìñô àìå åéáBø÷a úøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä §¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkä©§¨

:`xnbd dywnïn÷ì éðz÷ àäoial hba z`vei oia df welig ixd - ¨¨¨¥§©¨
,oldl dpyna x`ean oe`ina z`veiøzeî àeä Léàa úðàîîä©§¨¤¤¨¦¨

äéúBáBø÷a,zp`nnd lyïî dìñô àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkäla`äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä ,èb dì ïúð ©§¨¨©¨¥¨¦§¤¨§¦£¨

.äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷aawri oa xfril` iaxy xazqn `le ¦§¨§¨¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .zncewd dpyna mixacd z` xn` xakéLeøẗ¥

Løôî÷awri oa xfril` iax ixac z` zyxtn d`ad dpynd ± ¨§¨¥
.epzpyna

äðùî
el d`eyp dzidy xg`l dlran z`veiy dphwa dpc epzpyn
z`veid dlecb yi` zy` oicl dpic dey mipte` eli`a ,opaxcn

:hba,Léàa úðàîîäeli`k zaygpe ,oi`eyipd z` xwer oe`ind ©§¨¤¤¨¦
okle ,mlern d`eyp dzid `lúøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä¨¦§¤¨§¦¤¤

.äpeäkä ïî dìñô àìå ,åéáBø÷amle`øeñà àeä ,èb dì ïúð ¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨©¨¥¨
dì ïúð .äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷adlra ¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨¨©¨

,døéæçäå èbjk xg`eBà äìîøàúðå øçàì úàOðå ,Ba äðàéî ¥§¤§¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨
äLøbúð,ipydnBì øBæçì úøzeîdi`eyipny s` lre .oey`xl - ¦§¨§¨¤¤©§

dxifgdl el xeq` did dxe`kle hba d`vi `id ezi` mipey`xd
di`eyipny oeik mewn lkn ,z`yipy xg`l ezyexb xifgn oicn
lhane dphw `idy dlbn df ixd ,oe`ina d`vi `id ezi` miipyd
oica epi`e dl ozipy hbd z` mbe mipey`xd oi`eyipd z` mb

.z`yipyn ezyexb xifgn,døéæçäå Ba äðàéîjk xg`eèb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå øçàì úàOðå,xg`dnBì øBæçì äøeñà §¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

xifgnk epic ,hba epnn d`vi dipyd mrtay oeikn ,oey`xl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zenai(iyily meil)

.dlra ig` ok` `ed el zvlegåokïéøékî ïk íà àlà ïéðàîî ïéà §¥§¨£¦¤¨¦¥©¦¦
.ea zp`nn `idy df zy` ok` `idy mirceie ,dphwd z` oic zia

Cëéôìdvilgd z` e`xy micrïéàL ét ìò óà ,äöéìç èb ïéáúBk §¦¨§¦¥£¦¨©©¦¤¥
mdïéøékî,dnaide maid z`åoe`ind z` mi`exy micr ok ©¦¦§

ïéàL ét ìò óà ïeàéî èb ïéáúBëmdïéøékî,dphwd z`àìå §¦¥¥©©¦¤¥©¦¦§Ÿ

ïéòBè ïéc úéáì ïðéLééçeyre oic zia erh `ny yeygl mdl oi`e ± ©§¦©§¥¦¦
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á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé ידיו  נוטל שאינו למי לחם הגשת

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰àlL éî ìéëàäì øeñà̈§©£¦¦¤Ÿ
.åét CBúì ïúBð àeäL ét ìò óà ,åéãé ìèð̈©¨¨©©¦¤¥§¦

בגמרא  הדין ב)במקור  קז, נטל (חולין שלא  "והשמש  נאמר :

פרוסה  ליתן  אסור  eitידיו, jezlהדין מה מבואר לא  אך ,"

בעצמו.eicilכשנותן אוכל  והוא

בוודאי זה הרי  לידיו נותן שאם  משמע  הרמב "ם  ומדברי

לחדש  כדי רק  פיו' 'לתוך ונקטו זהelit`yאסור, באופן 

מקום מכל בפת , כלל  נוגע  אינו  שהאוכל  שאע"פ  היינו  אסור ,

נוטל  אינו  אם לו  לתת אסור  ולכן  ידיו, את  ליטול חייב  הוא 

ובוודאי בידיו בפת  נוגע אם  אך באיסור , שמכשילו משום 

ליטול  בדעתו  אין  אם  לו לתת  שאסור  ברור בנטילה , חייב

משנה) .(כסף

תיתן לא  עיור "לפני  שאיסור  הסבורים ראשונים  יש  אולם 

באיסור)מכשול" חברו את להכשיל תורה(האיסור באיסור  רק  נאמר 

אסורה ידיים  נטילת  ללא  שאכילה וכיון  דרבנן , באיסור ולא 

הוא  כאן  האיסור זו שלשיטה  לפרש  יש  מדרבנן , weec`רק

exag ly eitl qipknykוזה עצמו, האיסור במעשה  ומשתתף 

בעצמו אוכל והלה  לידו כשנותן  אולם  בדרבנן, אפילו  אסור 

איסור בכך אין סק"ד)אכן  ה סי' או"ח חסד תורת .(ראה

לידיו נותן  אם  שגם כאמור , מבואר, הרמב"ם  מדברי  אמנם

יוסף' ה 'בית דייק  וכן  קסט)אסור סי' אולם(או"ח ה 'טור', מדברי 

חסד' ה 'תורת  הוא(שם)כתב  האיסור  לשיטתם  שאף  אפשר  כי

eicilרק  ozepyk אם אבל  האיסור, בעצם  שותף  gipnונעשה
eiptl."עיור "לפני איסור  בזה אין בעצמו אוכל  והלה

כתב  אוירבך לה)והגרש "ז  סי' א שלמה להגיש(מנחת שמותר 

שאם במקרה מצוות , שומר  אינו שעדיין  אורח בפני לחם

מדרך  יותר  ולהתרחק  להיפגע  עלול הלה  לו, מלהגיש  יימנע 

ידיו ייטול  שלא  למי פת  להגיש  האיסור  כל שהרי התורה,

מהגשת ההימנעות  ואם באיסור , להכשילו שלא כדי הוא 

לו שיגיש  עדיף  יותר , גדול  למכשול לו  לגרום עלולה  המאכל

קל. באיסור שמכשילו אע "פ 

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé המסובים? שאר לפני ידיו נוטל ה'גדול' מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰eâäð úBaø úBâäðî¦§¨©¨£
ïéñðëpLk :ïä elàå ;õøà Cøc ïlëå ,äãeòña ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥¦§¨§ª¨¤¤¤¤§¥¥§¤¦§¨¦
,ïéñðëð Ck øçàå ,älçz åéãé ìèBð ïlëaL ìBãb ,äãeòñì¦§¨¨¤§ª¨¥¨¨§¦¨§©©¨¦§¨¦

.ïéañî ïéáLBéå§§¦§ª¦
בגמרא ב)מבואר  מו, נלמדים(ברכות הסעודה  שמנהגי

ידיו נוטל  המסובים  שגדול הוא  מהם  ואחד  הפרסים , ממנהגי 

להצריכו לא כדי האוכל, את  לפניו הביאו  כאשר  ראשון

נוטל  אינו  האוכל, את לו  הביאו לא  אם  אבל  לאחרים, להמתין

נקיות ידיו  את  ולשמור  להמתין יצטרך  שלא כדי כולם  לפני

האוכל. את לו  יביאו אז ורק  יטלו המסובים  שכל עד

ציין ולא הרמב "ם סתם  כן אם  מדוע  משנה ': ה 'כסף  ותמה

האוכל? את לפניו  הביאו  כאשר  רק  תחילה  ידיו  נוטל שהגדול

הברייתא משמעות  שם)ותירץ : הגמ' בהמשך היא(שהובאה

לא עדיין אם  אפילו  תחילה  ידיו נוטל  שבמסובים שהגדול 

המסובים שכל עד להמתין עליו ויהא האוכל את  לפניו הביאו

שימתין מאשר נקיות  כשידיו  וימתין  שיטול עדיף  כי יטלו,

נקיות  אינן שם)כשידיו  ברכות לציון ראשון .(ראה

ישב)והצל"ח ד"ה הרמב "ם :(שם שיטת  את  מבאר 

רק המסובים  כל  לפני ידיו נוטל שהגדול בגמרא  האמור 

שאינם הפרסים ממנהגי הוא  האוכל את  לפניו מביאים  כאשר 

הגדול  לפניו , מוכן האוכל  אם  ולכן הנהנין , ברכת  מברכים 

האוכל  ואם לכולם , להמתין מכבודו זה  אין כי מיד ידיו נוטל 

אחרי עד  לאוכל ימתין שלא  כדי  נוטל אינו  לפניו, מוכן אינו

שחובה כיון ישראל , בני לגבינו , אבל יטלו , המסובים  שכל 

שהרי לפניו , האוכל בהבאת  תועלת אין  הנהנין, ברכת  לברך

המסובים כל את  להוציא  ויתכוין 'המוציא ' ברכת  כשיברך 

ברכת בין  הפסק נטילתם תחשב  ידיהם , נוטלים  שהם  לפני

הגדול)המוציא  מפי לפניו(ששמעו האוכל אם  גם ולכן לאכילה ,

יטלו. המסובים  שכל עד הפת  על  ולברך  להמתין חייב  יהא 

ולא תחילה  ידיו  נוטל שהגדול וכתב  הרמב"ם  סתם  כך ומשום 

מפני כי הביאו, לא  או לפניו  האוכל את  הביאו אם  בין חילק 

עד  נקיות  כשידיו וממתין תמיד תחילה  נוטל  תמיד כבודו

יטלו. המסובים שכל 

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé מסכנה  שמירה על ברכה

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Y ä÷òî äNò íà¦¨¨©£¤
úBNòì eðeöå åéúBåöîa eðLc÷ øLà' :äiNò úòLa Cøáî§¨¥¦§©£¦¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©£

.'ä÷òî©£¤
הידים(ה"ד)לעיל נטילת  על לברך שאין  הרמב "ם כתב

הסכנה מפני  אלא  זה  בדבר חייבו  שלא  "מפני  אחרונים  ,במים 

עשייתן". על  מברכין  אין  סכנה  משום  שהן ודברים 

להקשות : ויש 

מפני נעשה והרי  מעקה  עשיית  על מברכים  מדוע  כן, אם 

הנופל  יפול  כי בביתך  דמים  תשים "ולא  ככתוב  הסכנה,

ועוד)ממנו " ג, סי' א"ח מרדכי לבושי ,385 עמ' ב, שיחות ?(לקוטי

הרבי שם)ומבאר :(לקו"ש

גם להתבצע  יכולה  הבית, מגג נפילה  של הסכנה  מניעת 
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מעקה  משופע)ללא גג עשיית מעקה(ולדוגמא, 'ועשית  והציווי  ,

עליה הסכנה מניעת  בגלל שאינה  מיוחדת  מצוה  הוא לגגך'

בביתך ". דמים  תשים  "ולא  – תעשה ' ב 'לא  נצטוינו 

כלל קבע  הרמב "ם  לדבר: ה)וראיה  שורש שטעם(סהמ"צ

מנה מעקה  ובעשיית  עצמה , בפני כמצוה  נמנה  אינו המצוה 

לא וב 'מצוות  מעקה ', 'ועשית  המצוה  את  עשה' ב 'מצוות

שמניעת ומכאן בביתך', דמים  תשים 'ולא  הלאו  את  תעשה'

בביתך')הסכנה  דמים תשים 'ועשית('ולא למצות טעם  איננה 

עצמה . בפני  מצוה  אלא  מעקה '

חינוך' ה'מנחת  כתב זה  תקמו)וכעין :(מצוה

חובה היא  עשייתה , על  שמברך  מעקה' 'ועשית  מצות

שלוחו ידי על  גם  לקיימה  ויכול הבית  בעל  על המוטלת

גוי ידי על אותה יעשה  אם  אבל  כמותו ', אדם של  ש 'שלוחו 

המצוה את  קיים  לא שליחות, בני שאינם וקטן  שוטה  חרש  או

'ולא הלאו  על  עובר אינו ואמנם , עליה . לברך יכול  ואינו 

לא אך הנפילה , סכנת את  מנע  שהרי בביתך' דמים  תשים 

נוספת . מצוה  שהיא  המעקה מצות  את  קיים

מרדכי ' תירץ :(שם)וה 'לבושי

כאשר רק  מסכנה  לשמירה  הנעשית  מצוה  על מברכים  אין

שנאמר מהתורה עליה המצווה עצמו  לאדם היא  השמירה

סכנה  מניעת  אבל לנפשותיכם", מאוד miyp`n"ונשמרתם 
mixg` על לשמור  חייבים  עצמם הם  כי זה , ציווי בכלל אינה 

מעקה לעשות  הבית  לבעל תורה שציוותה  אלא  עצמם ,

וענין אדם , מכל  סכנה  ולמנוע כללית  דומהלשמירה אינו  זה 

לברך. אין אכן עליה  עצמו , לצורך הנעשית  לשמירה 

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé 'לשמה'? להיות צריכה מילה מצות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰íàå ;ììk ìeîé àì ,éBbŸ¨§¨§¦
éøö Bðéà ,ìî.Bìeîìe øæçì C ¨¥¨¦©£Ÿ§

תנאים כמה  ב)לדעת  כו, סובר(ע"ז ולכן  כשרה , גוי מילת 

לא לכתחילה אך ולמולו, לחזור  צריך אינו  מל שאם  הרמב "ם

יוחנן  ורבי  שרב  יתכן  כי  יהודה(שם)ימול רבי  כדעת  סוברים 

פסולה  גוי  שמילת  משנה)הנשיא  .(כסף

עמדין הגר "י  קסד)והקשה סי' ח"ב יעבץ, :(שאילת

יבמות  במסכת  יוסי  רבי ב)לדעת  'מלתי(מו, ואומר  הבא  ,

היתהzexbלשם  שמא דבריו, את  מקבלים  אין טבלתי' ולא 

זרה עבודה  במסכת  ואילו  לשמה. שלא  מילה סובר(שם)זו 

'לשמה ' תהיה  שמילה  צורך אין כי כשרה  גוי שמילת  יוסי  רבי 

לשמה"?) התורה מן מילה מצינו היכן ("וכי

סופר ' ה 'חתם  ש)ומבאר  סי' שני(יור"ד בין  לחלק  שיש 

הענינים :

המילה , ידי על קודש  בברית  היא  יהודית לדת  הכניסה

ובוודאי מילה , ידי על קודש  לברית  נכנסו  שאבותינו  כשם 

ימול  אם  כי  לדת , כניסה  לשם היינו 'לשמה ', לעשותה צריך

אחר וכדו')לצורך זו ?(רפואה מילה  ידי  על לברית  יכנס  איך 

לשם שנימול  עדים  מבלי הגר  שבמילת  יוסי רבי סובר  ולכן

לברית . כניסה  אין גירות ,

קדוש , "עם  ישראל מילת  zixalאבל eqpkp xakyבימי

עולם", עד  אחרינו  ובנינו  אנו ממצרים  צאתנו  בימי אבותינו

טרם גם  ישראל בקדושת הוא  הרי  ישראל שנולד מי  וכל

ולכן לדת , להיכנס  כדי עצמו  את  למול צריך ואינו שנימול,

'לשמה '. להיות  צריכה היא  שאין  יוסי  רבי סובר

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé לגמרא  משנה בין

:Ô·¯„ ˘È„˜ ,˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Òøúé Bà ìàøNiî äøNò ìk̈£¨¨¦¦§¨¥¨¥
Bà úBLøãîa elôàå ,ät ìòaL äøBz ãeîìúa ïé÷ñBò eéäL¤¨§¦§©§¨¤§©¤©£¦§¦§¨
...äæ çñða Léc÷ ãnòî ãçà øîBà ,ïéîiñî ïäLk Y úBãbäa§©¨§¤¥§©§¦¥¤¨§ª¨©¦§Ÿ©¤

.ïðaøc Léc÷ àø÷pä àeä äæå§¤©¦§¨©¦§©¨¨
המשניות אבות)בפירוש  רבי(סוף משנת  הרמב "ם : כתב 

משנה היא  אבות מסכת  בסוף שהובאה  עקשיא  בן  חנינא 

העם כל נהגו  נאה , סיום  בה  שיש  "לפי  אלא  מכות , במסכת 

על  קדיש  אומרין שאין  לפי  ופרק , פרק  כל בסוף  לאמרו

מר דאמר  האגדה , על  אלא  א)המשנה  מט, שמיה(סוטה 'ויהא ,

דאגדתא '". רבה 

ללימוד  המשנה לימוד  בין ההבדל מה  להבין : ויש 

שבעלֿפה ! תורה  עיקר  היא  המשנה  אדרבה , והרי האגדה ?

בסיום רק  שלא  היא  כאן הרמב "ם לשון משמעות  ואף 

סיום לאחר  גם  אלא  דרבנן, קידוש  אומרים  ואגדות  מדרשות

שבעלֿפה ? תורה לימוד 

אומרים "שאין מדויק. הרמב "ם  לשון שאכן  לומר  ונראה 

על המשנהdpyndקדיש  קריאת  על קדיש  לומר  שאין היינו  ,"

לימוד  על  כי בדקדוקיה, ולהתעמק  טעמיה  את  ללמוד מבלי 

דעסקין תלמידיהון ועל רבנן "על לומר  אפשר  אי  כזה 

לימוד  הוא  התורה  בלימוד  העסק  עיקר  שהרי באורייתא "

לפסו אין  גם  ולכן יודעהטעמים אינו  אם  מהמשנה, הלכה ק 

וטעמיה . דקדוקיה 

קדיש לומר  יכולים  הדין  מעיקר  הגמרא , בלימוד אמנם

לאחר אגדה לומר  העם  שנהגו אלא  הלימוד , בסיום דרבנן

המשנה . בלימוד שנהגו המנהג אחר  שנגררו לפי הלימוד

שאף מלך', ה 'מעדני  בשם  הגדולה ' כנסת ה 'שיירי וכתב 

ניתן חיוב , בני  גדולים  עשרה במעמד  רק נאמר  זה קדיש  שגם

יש אך קטנים . הם בלימוד העוסקים  כאשר  גם  לאומרו 

וכן קטנים , של לימוד אחרי דרבנן קדיש  לומר  שאין  סוברים 

העולם . מנהג

(`"l 'iq g"e` dcedi zia)



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé נפש  פיקוח לצורך שבת חילול

:‚ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,elà íéøác íéNBòLk§¤¦§¨¦¥¥
éãé ìò àìå ,íépè÷ éãé ìò àìå ,íéBâ éãé ìò àì ïúBà ïéNBò¦¨Ÿ©§¥¦§Ÿ©§¥§©¦§Ÿ©§¥
;íäéðéòa äl÷ úaL àäz àlL éãk Y íéLð éãé ìò àìå ,íéãáò£¨¦§Ÿ©§¥¨¦§¥¤Ÿ§¥©¨©¨§¥¥¤

.íäéîëçå ìàøNé éìBãâ éãé ìò àlà¤¨©§¥§¥¦§¨¥§©§¥¤
קלה שבת  תהא  שלא  "כדי  הרמב"ם  שכותב  הטעם 

לצורך  שבת  יחללו שאם  וקטנים , נשים  לגבי  אמור  בעיניהם"

האיסור חומר את בעיניהם  להקהות  עלול הדבר  נפש  פיקוח

אין מדוע  טעם  בכך  אין אולם  לצורך, שלא  גם  להקל  ויבואו

ידי על במצוות ,miiebעושים  מחויבים  אינם  שבלאו ֿהכי

ולחשוב לטעות  עשויים שהרואים  משום  הוא לכך  והטעם 

פיקוח  לצורך יהודי ידי  על לכתחילה  מלאכה  לעשות  שאין 

לחלל  ירצו  לא  נפש  פיקוח של מצב להבא ולכשיארע  נפש ,

יהודים  ידי על משנה)שבת  .(כסף

שיש משום  גוי ידי על  עושים שאין שהטעם אומרים  ויש 

בזריזות ההצלה  פעולות  את יעשה  ולא יתעצל שמא לחשוש 

הרמ"ך)הראויה  בשם משנה הישראל (כסף כאשר זה , ביאור  ולפי .

על  לעשות  צריך אזי  לעיכוב  לחשוש  ואין  ומזרזו  עליו עומד

גוי ס"יג)ידי שם אדה"ז שו"ע סי"ב, שכח סי' או"ח רמ"א .(ראה

הזקן אדמו"ר כתב  פעולות(שם)ולהלכה את לעשות שיש 

ללא גוי ידי על  לעשות  ניתן  כאשר גם  יהודי ידי על ההצלה 

ידי על  לעשות שאסור לחשוב  יטעו שלא  כדי עיכוב, חשש 

יהודי.

שיש הרמב "ם  דברי  בביאור  המפרשים  נחלקו ועוד

ידי "על mdinkgeלעשות  l`xyi ilecbכתב משנה' ה 'כסף  :"

אלא העדה , גדולי  של במובן ישראל' ל'גדולי כוונתו שאין 

נשים למעט – ו'חכמיהם ' קטנים, למעט – כפשוטו  'גדולים '

לגדול  מישראל פשוט  אדם בין הבדל אין אך קלה , שדעתן 

יוסף ' ב 'בית  כתב  וכן שכח)הדור , סי' .(או"ח

הט"ז סק"ה)אולם  מורה(שם הרמב "ם  דברי  פשטות  כי כתב 

להורות כדי העדה , גדולי  ידי  על דווקא  ולעשות  להדר שיש 

א . דינים : שני  כן  אם  כאן  ונאמרו  לרבים , הלכה  yiבכך
rpnidl citwdlתהא שלא  כדי  ונשים, קטנים  ידי על  מלעשות 

ב . בעיניהם . קלה  ידיdligzklהשבת  על  דווקא לעשות  ראוי

וילמדו. יראו שמהם  כדי ישראל, גדולי 

הזקן  אדמו "ר  פסק  הט"ז מן(שם)וכדברי ש "מצוה 

גדולים ישראלים  ידי  על  הכל לעשות  להשתדל המובחר

ביום בעצמו כשהלך אחת  פעם  למעשה  אף  נהג וכן  בחכמה ",

בעצמו זאת  עשה  מדוע  וכששאלוהו  ליולדת , לבשל הכיפורים 

אחר גדול מצאתי ולא  בגדול ' 'מצוה  כתוב "הרי השיב :

קו)מלבדי..." ' עמ היומן רשימת – מנחם .(תורת

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ùãå÷ úáù שבת  בערב האש על תבשיל נתינת

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰ìk ìLa àlL ìéLáz©§¦¤Ÿ¨©¨
äôé àeä ÷nèönL ïîæ ìëå Bkøö ìk ìLaL ìéLáz Bà ...Bkøö̈§©§¦¤¨©¨¨§§¨§©¤¦§©¥¨¤
çpäL ét ìò óà ,úaLa Làä éab ìò BúBà ïéäLî ïéà Y Bì¥©§¦©©¥¨¥§©¨©©¦¤ª©
...BìeMa íéìLäì éãk íéìçba äzçé ànL ,äøæb ;íBé ãBòaî¦§§¥¨¤¨©§¤©¤¨¦§¥§©§¦¦

ì øzî äæ éøä ...äøékä Là äqkL Bà ,Làä óøb íàúBäL ¦¨©¨¥¤¦¨¥©¦¨£¥¤ª¨©§
.äéìò̈¤¨

רש "י ששת)לדעת  ורב ד"ה ב לז, שהתבשל (שבת תבשיל ,

דרוסאי' בן בישולו)כ'מאכל חצי אומרים ויש בישולו, מותר(שליש

קטומה . או גרופה  אינה  הכירה  אם  אף  האש  גבי  על להשהותו 

הרמב"ם  לדעת  פ"ג)אך ריש שבת הרי"ף דעת להשהות(וכן אסור

קטומה) או גרופה אינה הכירה צרכו(אם כל שהתבשל תבשיל אפילו

לו ויפה  שו"ע ומצטמק  – מצטמק" שהתבשיל במה ושמח לאדם לו ("שיפה

ס"ט) רנג סי' להשליםאדה"ז כדי בגחלים  יחתה  שמא  "גזירה 

מותר . – לו ורע  מצטמק אם  ורק בישולו",

ערוך' ס"א)וה 'שלחן רנג סי' דעת(או"ח את  תחילה  הביא 

האם הכריע ולא רש "י, דעת  את  הביא  שניה  וכדעה  הרמב "ם,

גבי על תבשיל להשהות  שלא הרמב "ם  כדעת  להחמיר יש 

הוא אם  צרכו, כל שהתבשל אף  וקטומה  גרופה  שאינה  כירה 

הרמ"א  אבל  לו. ויפה  ס"א)מצטמק פ"ג שבת הרא"ש ע"פ (שם,

האחרונה". כסברא  להקל "ונהגו כתב:

כהן' פ"ה)וה 'מנחת  שני שער השבת, מדברי(משמרת הוכיח

ערוך' ס"ד)ה 'שלחן רנד שתבשיל (סי' רש "י כשיטת שסובר 

אש על אף  להשהותו מותר  דרוסאי בן כמאכל שהתבשל

פירות הקדרה  סביב  לתת  התיר שהרי וקטומה , גרופה  שאינה

חיים  דרוסאי')הנאכלים  בן כ'מאכל כמבושל אינה(שדינם האש  אם  אף 

וקטומה . גרופה 

הלכה ' ונהגו)וה 'ביאור  ד"ה רגנ הרא "ש(סי' מלשון  כי הביא 

ישמעו לא  ובוודאי שבת עונג  במצות אדוקים  שישראל "מפני

אלא להחמיר  נוטה  שדעתו  משמע  להם " הנח  כן על לנו ,

כיש העם  נהגו שכבר במקילין  למחות כח בנו  ש "אין

אומרים".

הזקן  אדמו"ר  לדעת  ס"כ)וגם כל (שם צורך  שאין במקום 

אש גבי על להשהות  ומותר  הרמב "ם , לדעת  לחוש  טוב כך ,

צרכו כל התבשל  התבשיל  אם  רק וקטומה  גרופה  שאינה

לו ורע  שלט)ומצטמק  עמ' כהלכה .(שבת

אין מקום לדחות עניין של תלמוד-תורה למחר ומחרתיים.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל
הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים

יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם
הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי

לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות
וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ

אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו
שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום
כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב

השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין
בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא

כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה

הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

גמרה.14) לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף
המזון.16) ותוספתא 17)ברכת ב עמוד  קא דף (פסחים

אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות
וממילא  אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב כגמרה זה והרי
הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»
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‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על
על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ
‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈

e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿
ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»
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א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם
פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם

הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»

C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈

ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א

(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה

כט.). (קידושין הארץ 4)חייבות על בה: שנאמר מפני
לבנות  ניתנה לא והארץ י) ח, (דברים לך נתן אשר הטובה

וברש"י). שם (ברכות לעיל 5)להתחלק נתבאר שכבר
אינו  – סופרים מדברי רק החייב שהמברך ה"יא), (פ"א,

התורה. מן החייב את זה6)מוציא שאין È‡„Âכלומר:
בלבד. סופרים מדברי אלא לברך חייבים הקטנים

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ

בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
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לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה

אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי
נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה

עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר
נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן

המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים
ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈

ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון
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קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.
Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא

שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.
מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ

˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«
˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
סעודתם  בתחילת יחד נועדו ולא הואיל שנתחברו, אחרי
פ"ז). ברכות יונה" רבינו "תלמידי בפירוש וכן (ראב"ד,

נ:).53) (ברכות זימון" חובת מהם אין 54)"ופרחה כי
מחייבתם  בחבורה לאכול קביעתם אלא מצרפתם, הפת

(שם.). בזימון

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם

.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆
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מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
È¯·cÓ C¯·Ï ÌÈ·iÁ Ô‰L ,eÚ·N ‡ÏÂ eÏÎ‡L∆»¿¿…»¿∆≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
Ô˙·BÁ È„ÈÓ ‰M‡70‡e‰L ,Ú·NÂ ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»ƒ≈»»¬»ƒ»«¿»«∆

ÔË˜ ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ·iÁ«»¿ƒ¿««»ƒ«»≈ƒ»≈»»
ÔÓ ¯·„a ·iÁ‰ ÏkL ,Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,„·Ú B‡∆∆≈ƒƒ»∆»««»¿»»ƒ
·iÁ‰ ‡l‡ ,Ô˙·BÁ È„ÈÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰«»≈ƒƒ»ƒ≈»»∆»««»

B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«
‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆

C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈

ה"א).10) (פ"ג, קריאתֿשמע הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב). (פ"ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי

שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי ה"ו) לקמן (ראה הכלי
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט"ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט, נטילה
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zekxaעח zekld - dad` xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ע"א.14) קו, הקב"ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "
מובאת  גאון, עמרם רב דעת וכן ה"ד). יא, פרק לקמן

פ"ח. לברכות יונה' למנוע 17)ב'רבינו באים והם הואיל
י.).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע"פ

.‚˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.„˜¯t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי"ף קו:) (חולין והזרוע היד חיבור מקום
רביעית,28)פ"ח. ושיעור קז. חולין מ"א; פ"א, ידים

ה"י. פ"ג, שמע קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר
בשר 29) על המודבקים טיט או בצק כגון הגוף, בטבילת

ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ"אֿב. ע"ב.30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי השלימתו,

ה"ג). פ"ז, ע"א.33)מקואות כב, זבחים

.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב ולא טז, הלכה בסמוך

פ"ב). מעין 36)ידים מי אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי עלֿפי (כסףֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח). פ"ט, לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי שנשאבו
ישר 38)הקרקע. שנשפכו ודוקא פ"א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע, בור לתוך מהכלים
הם  הרי - שבקרקע הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות

.Ê,‰‡¯Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט.40) בסמוך כמבואר רע, ריחם או מרים שהיו כגון
מ"ג).41) פ"א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע"א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב"י  משמע בהווייתם "מים" כי טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס סי' נחש,43)או"ח מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח הל' והשווה ל:) (ע"ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ"יא, אנו שאין וכיום שם. ע"ז,

לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«
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ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים

מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון
בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ

מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,

רבינו  שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן
זו.65)שם). תחת זו ידיהם ידחקו קז,66)שלא חולין

משנה  א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש וראה  ע"א.
א).

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
פ"א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים

רביעית.82)מ"ב). שמחזיק ע"א.83)אע"פ קז, חולין
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.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
מ"ה.86)דעת. פ"א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו

הרע"ב). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח "באים הם והרי
הטייתו. מכח נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק ידיו, שנטל
קס). לנטילה 96)סי' ופסולים טמאים בעצמם שהמים

ד). ב, מ"ב.97)(ידים פ"ב, ידים,98)מקוואות מס'
שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף לדבר: רמז
ט). סג, (ישעיה הפרק,101)וינשאם לפני בתחילה שהיו

והזרוע). היד (חיבור לפרק חוץ אח"כ שהרי 102)ויצאו

ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ"ג). פ"ב, ידים ד:; (סוטה הפרק
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק מתוך המים הגיעו
והם  בשפע מים השופכים ידים נוטלי בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי להגביהן עליו שאז לפרק חוץ מתפזרים

קסב). סי' או"ח עי"ב.103)(ב"י ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח התימנים, ובכת"י קה:), (חולין
ואם  כלי, צריכים אינם זה ולפי קרקע", גבי על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע שעל קסמים גבי על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס למי פרט באש, שהוחמו
ט. הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב'). ס"ק קסד, סי' אברהם' ע"ב.112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש"י ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
זה  והרי ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה, נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי דומה
ומצרכי  הואיל ה"ח), פ"א, (לעיל הפסק זה שאין לבהמה,

קסה). סי' או"ח וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף.
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע שמא חוששים ואין

ה"ט). פ"ח, הטומאה אבות בהל' רבינו דברי והשווה קז:;
לו  שאין במי אלא זה אין רבינו בדברי הכסףֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי
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ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)
ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא
וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון
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וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
והאכילה  א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי
קרבנך  כל על יג): פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, רע
יפה". בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק ארץ דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב). עמוד לט דף דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב). עמוד קב

.„‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òe¯t Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»
,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB ¯Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈

Ï·‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»
„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק ברכות הרשב"א 27)(ירושלמי
לזה  מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק בתשובותיו
רמז  י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי
לאבל  ונותן מנחם פורס - בחול האבל, "בבית תתקמ"ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת

המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי אחרי
משנה). הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה

.Â‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰ - ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי הקערה מן ידו מסלק כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם

הנימוס.33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים
וברש"י  ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט

שם).36)שם). ירושלמי א; עמוד מג דף (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי סא 39)אלא דף (כתובות
ויין  מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה

מן 40) דעתו הסיח לפיכך כוס, עוד לו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB - ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח

שם). וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי מעט לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח). ואין 46)פרק הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ אבל 47)דרך
כי  בחוץ, ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
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הדעת  אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין
שם). (יומא

.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור

ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
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ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«

ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈
ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈

LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף
ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי
שם).89) הרי"ף וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות

(רבינו  במים למזגו וצריך חזק שלה שיין ישראל ארץ שבח
ברכה.91)יונה). של מכוס

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע"א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע"א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאיֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח.4)העולמים. ח, ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ"ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ נשתבחה

ע"א.6) לה, ע"ב.7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע"ב.9) מ, עצם 10)שם, או מאכל לבלוע ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח'). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.·Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע"א: לח, ברכות
לח.). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב ומשמח, וסועד הואיל ע"ב. לה, שם,
לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת 

ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב השמן אין השלקות, מי עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי שם,19)ובטל הרי"ף ולדעת ע"א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק

ד). סעיף רב, סי' או"ח שו"ע

.‚ÔÏMa Ì‡ - ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
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eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה

והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:
(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא

קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
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ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים
(שם). הוא האויר מן ע"ב.54)יניקתם מד, שם,

של 55) ריח כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.
בושם.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע"ב.60) צו, בבאֿבתרא

.È- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.‡È‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈
,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ - "‡ÈˆBn‰" ¯Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע"א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח בידו, דשיכרא כסא נקט
פ"א, שמע קריאת הל' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט סופרים, מדברי שהן זה בפרק המנויות
לעיל  כמבואר מספק עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ"ב, (שבת להקל - דבריהם וספק
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי  להיות צריך הפה כל תהלתך, פי ימלא ח): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ¯· eÈ‰ Ì‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

וזית.76) תפוח יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע"פ
הפסוק.81)באחרונה. בסוף הנזכרת הנזכרת 82)שניה

הפסוק. בראש

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ew˙ ‡lL ,¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„·Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע"א. הארץ "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי ישראל, ארץ של
הארץ. למסכת 87)שבח אלפס' ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות
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.ÂËÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס

או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא
רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆
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ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב"ברכת ב"קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י מב. דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח או לאכלו עליו שמברך

רו). סי' או"ח ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי
לשוק. מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתבֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח: העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ"ז, לעיל
הוא  שאף רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ
„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."ÌÈÓN· »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח:31) התימנים, ובכת"י הנהר. ע"י הגדלים צמחים
רש"י ‰ÌÈ"וחלפי ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי  (ספיקא פשתן כגבעולי ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי"ן שזה אומרים ויש בלע"ז).

ב,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס. מתילא אני יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב ריח לו ויש לבן פרח מין והוא נרקוס. כתוב:

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני ע"ב. מג, ברכות
עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב"י בשמים עצי בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב"א). בשם רטז הורד.34)סי' מפרחי היוצאים
בלע"ז.35) ווייראך ריחני, מוצק עץ שרף שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף שקוראים עץ של
ובתוספתא  בלע"ז, מאסטיק ונקרא לג:) לביצה (רש"י לבונה
ולוט" "נכאת בשבת. מוסטכי לועסין אין יג) פרק (שבת
מצטכא  זה - לוט צא) פרשה (סוף רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ מיני אלה שכל

הוא.. אילן - עלים) (לא עץ מוציא ברייתו שתחילת
חלף; ערך ('הערוך' בשמים" עצי "בורא עליו ומברכים

גאון). האי רב בשם מג: לברכות רשב"א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח, (ויקרא של 40)הכתוב קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי יבואו שמא בהם, להריח ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסףֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע ריח ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י בו לסוך הסעודה בסוף הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי, שבתות ובמוצאי בטבריה, שבתות בערבי "המהלך
אלא  עשוי אינו שחזקתו מפני מברך, אינו - ריח והריח

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע"פ
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסףֿמשנה). לברך
הכניסו  שם כי ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח וקלט השמן, לתוך הבושם עיקרי את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב שסיננו ואע"פ
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב"שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח אלא הבושם, עיקר בהם נכנס לא מעולם

הנשרף הבושם Â„·Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב"ח בישמם
רטז). סי'

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י).45) נב: (ברכות הם 46)סעודה והרי שם.
בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
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מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות

מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ
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‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«

.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«

‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈
ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ

˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ
‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל
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פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈

˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À
Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
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:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈
ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈

"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא

בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו
שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
הקדושֿ זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

שהקדוש91ֿ) מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
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ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
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zekxaצד zekld - dad` xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,

ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
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ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»
·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…

.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆
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לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים

חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את
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כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא

זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xW` ,xkf lxre" :xn`PW ,zxM dilr oiaIgW dUr zevn dlin"¦¨¦§©£¥¤©¨¦¨¤¨¨¥¤¤¡©§¨¥¨¨£¤
."diOrn `idd WtPd dzxkpe - Fzlxr xUA z` lFOi `lŸ¦¤§©¨§¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨

ולא  במילה הכרת חיוב של בפסוק פתח מדוע להבין צריך
המצוה. של החיובי במקור

פרטית  מצוה היותה מלבד המילה, מצות בזה: והביאור
בין  "ברית" כללי ענין גם היא התורה, מצוות מתרי"ג ואחת
(וי"ל  וביניכם" ביני . . בריתי "זאת – והקב"ה ישראל
"מאוסה  מילה הלכות בסוף במ"ש כוונתו עיקר גם שזוהי
הגויים  כל כי שנאמר הגויים, בה שנתגנו הערלה היא
זו  וברית "ישראל") לכללות נוגע המילה שענין ערלים"
לברית  קודם כי טובים ומעשים תורה של לברית קדמה
ישראל  מציאות שיהיה צריך התומ"צ קיום על ישראל עם

עמו. הברית ע"י נעשית זו והרי
זה  שאין כרת, עלי' שחייבים מ"ע היא מילה כך, משום
שנוגע  מפני בעיקר אלא אחת, מ"ע ביטול על רק עונש

ישראל. של ענינו לעצם
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מצות  של הגדולה בחשיבותה לפתוח שרצה וכיוון
כי  שבמילה הכרת בחיוב המדבר הפסוק הביא המילה,
שקודמת  המילה של ומעלתה גודלה את המבטא הוא

מצוות. התרי"ג כל קיום על לברית
.35 dxrd 57 cenr 'l wlg y"ewl

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק
בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא

הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש
וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד
כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈
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Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈
Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
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,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»
˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…

Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
בן  בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
אותו  מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז שמונה
זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור משום בשבת
פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד הרב דעת עלֿפי
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בהבנת  משנה' ה'כסף של וכפירושו רבינו, בדברי ה"ה)
משנה'. ה'מגיד דברי

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„79, ∆∆««»≈∆∆ƒ

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„Â80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ¿∆∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא

- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
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ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆

‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
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שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆

ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««
‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל

אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
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אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,
והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ

והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז
כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,

כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף
שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆

‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿
‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו
צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה

רוקח"). ("מעשה מילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡ ÏÓ Ì‡Â .B¯·Á Ôa ÏÓ Ì‡ - ‰ÏÈn‰ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»««ƒ»ƒ»∆¬≈¿ƒ»∆

Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ eeˆÂ :C¯·Ó - Ba3C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â ,4 ¿¿»≈¿ƒ»»∆«≈«¬ƒ«≈¿»≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
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שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי
רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
ÏeÓÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ22˙‡ ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
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בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏeÓÏ eeˆÂ25,˙È¯a Ìc Ô‰Ó ÛÈh‰Ïe ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ¿ƒ»»∆»¬»ƒ¿«ƒ≈∆«¿ƒ

Ì‡Â .ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a Ì„ ‡ÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆¿ƒ
˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ

ÏB„b Ì„‡ Ïn‰Â27C¯·iL „Ú B˙Â¯Ú ˙BqÎÏ CÈ¯ˆ ,28, ¿«»»»»»ƒ¿«∆¿»«∆¿»≈
.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי

בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
חמשֿ לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÈNÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÈÏ‡ Ô˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ»≈∆»««ƒ∆«¬≈ƒ¿»

‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»

B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ

.Á,ÌÈBb‰ d· epb˙pL ,‰Ï¯Ú‰ ‡È‰ ‰Òe‡Ó¿»ƒ»»¿»∆ƒ¿«»«ƒ
ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL36‡È‰ ‰ÏB„‚e . ∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÏnL „Ú ÌÏL eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‡lL ,‰ÏÈn‰37, «ƒ»∆…ƒ¿»«¿»»»ƒ»≈«∆»
ÈÈa È˙È¯· ‰z‡Â ÌÈÓ˙ ‰È‰Â ÈÙÏ Cl‰˙‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«≈¿»«∆¿≈»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ≈ƒ
,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÏL B˙È¯a ¯Ùn‰ ÏÎÂ .'B‚Â EÈ·e≈∆¿¿»«≈≈¿ƒ∆«¿»»»ƒ

B˙Ï¯Ú ÁÈp‰Â38dÎLÓ B‡39Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒƒ«»¿»¿»»««ƒ∆∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz40. »«¬ƒƒ≈≈∆»»«»

מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי
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רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."dpXd lM zFNtY xcq"¥¤§¦¨©¨¨

דברים: כמה להעיר יש התפילות בסדר
עניין  שהוא עליו מוכיח התפילות סדר של מיקומו א.
ספר  שבסוף מילה הלכות לאחרי נסדר שהרי לעצמו,
הלכות  לאחרי ומיד שבת) (הלכות זמנים ספר ולפני אהבה

הספר, סיום שזהו כלומר דסייען" רחמנא "בריך כתב מילה
וא"כ  עצמו בפני נפרד עניין הוא התפילות שסדר ונמצא
בסוף  התפילות סדר אודות מאומה הזכיר לא מדוע תמוה
ספרו  כתב והרי ה'יד', ספר לכל ה"מפתח" שהיא ההקדמה
והספרים  ההלכות הפרקים, מספר כולל הדיוק בתכלית
שכתב. התפילה מצות סדר אודות דבר הזכיר לא ומדוע

אמירת  הוא התפילות בסדר שמזכיר הראשון הדבר ב.
לחלק  שאין רואים ומכאן בזהר מקורו זה עניין "צו" פרשת
אחת. תורה שהכל התורה ופנימיות דתורה נגלה בין ח"ו

השנה  כל של ההפטרות כל מונה התפלות" "סדר בסוף ג.
ומיד  נצבים הפטרת ומביא וילך, פרשת הפטרת מלבד
זו  אולי בכת"י ולבדוק לעיין ויש האזינו. הפטרת לאחרי'

המדפיסים. או המעתיק השמטת
כל  נהגו "וכן ומסיים: מוסיף ההפטרות פירוט לאחר ד.
באב  תשעה מאחר ישעיהו בנחמות מפטירין להיות העם
עמי  נחמו נחמו באב תשעה שאחר בשבת השנה, ראש עד
עוד  מוסיף בפסיקתא אבל בה'". אשיש שוש בשביעית . .
וכן  ו"שובה") ("דרשו" דתיובתא" "תרתי הפטרות שתי
דתיובתא, תרתי כלל מזכיר אינו הרמב"ם אבל בטור הובא
ללמדנו  אינו ישעיהו בדברי במפטירין שכוונתו לומר ויש

טוב. בדבר לסיים בכדי אלא ההפטרות סדר
.'k oniq dad` xtq zekln oii

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈
¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
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EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות

וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,
גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר

כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,
חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»
Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
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ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ
ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»

ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»
:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿

.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ

'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿
˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿

ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…

:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»

שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו
"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»
CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆

EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
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dpydקי lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈
ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»

ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…
eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈

enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«
¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé
Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
È„‡ ÌÏBÚÏ ¯Bab ‰z‡ · :'ÂÎÂ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»¿«»ƒ¿»¬…»
Ïh‰ „È¯BÓ) ÚÈLB‰Ï ·¯ ‰z‡ ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ.( ¿«≈≈ƒ«»«¿ƒ«ƒ«»

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
:'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ‚«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq EeÏÏ‰È¿«¿∆»»«»»≈«»«»
Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿
ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ ‰Úc≈»»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈

EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰ ‰ :˙Úc‰«»«¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ e·¯˜Â¿»¿≈«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»
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eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¯ Ê :ÁÏÒÏƒ¿…«¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï ¯‰Óe«≈¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»
‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡«»≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈
‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ eÚÈLB‰ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»
.‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»
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BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk»»»∆¿«¿≈»«»¿«≈ƒ¿≈«
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ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a¿¿»«ƒƒ¿«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«
:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ»ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»»ƒ
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קיי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a¿»»¿»»«»ƒ«»«»¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈«ƒƒ
,‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰z‡ .‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡'«»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»«»
Ï‡¯NÈ ÔÈa CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆≈ƒ¿»≈
ÌLk .‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆¿≈
ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈

˙BLb¯˙n‰ ˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ7‡·Ï «¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»…
ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈≈ƒ¿¿¿»≈
‰¯NÚŒÚ·L ˙k¯·a ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ¿À∆≈ƒ¿ƒ¿«¿«∆¿≈
‰Ê ÁÒa d˙B‡ C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈»¿…«∆
.EnÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯'¿≈¡…≈¿«¬«ƒ¿»≈«∆

'ÂÎÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡8‰ÈÊÁ˙Â ¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…¿¿∆¡∆»
‡¯˜Ó ÌBÈa' ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ≈≈¿¿À∆≈≈¿ƒ¿»
ÌBÈa') B‡ '‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„…̃∆«∆¿≈««««∆¿
‚Á „ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ≈««»«∆¿≈«
˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰«À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«
ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒLL≈∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈
e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â¿«≈»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ EÈÙlÓ9eÚ eÈ·‡ ƒ¿»∆«¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈
¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz ÌBˆ ÌBÈa¿«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈
‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓ EÈt»∆ƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈
‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ ·B¯»̃¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»

¯Ó‡pL ¯·ck ÚÓL˙10‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ƒ¿««»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆
˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«
¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰t Ïk»∆»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ
‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ ¯ÓB‡≈…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»
˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈
‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe ‰„Bt ‰¯»̂»∆«ƒ¿»≈»»¿»»«»
˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰ '‰»∆¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿«
Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚŒÚa¯‡«¿«∆¿≈¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈
‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ«∆¿«¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»
dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰ ‰ÓÓBM‰«≈»«¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»

ÈeÙÁ11˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡k12 »¿ƒ»¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿
ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ ‰eL¯ÈiÂ«ƒ»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»
¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆
Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰k·zƒ¿∆ƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆
‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ ÈÚÓ ÈÚÓ≈«≈««¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈
„È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ ‰È˙BÓÓBL¿∆»¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒ

·e˙kk .d˙B·Ï13L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â ƒ¿»«»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe ·È·Ò»ƒ¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿

Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס
לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
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י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל
ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.

הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס
וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה

פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי
חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות

א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה
"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,

‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È2‡¯·c ‡ÓÏÚa3d˙eÚ¯Î4 ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
d˜¯t ÁÓˆÈÂ d˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ5dÁÈLÓ ·¯˜ÈÂ ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿«À¿»≈ƒ»≈¿ƒ≈

dnÚ ˜¯ÙÈÂ6˙ÈaŒÏÎc ÔB‰ÈiÁ·e ÔBÎÈÓBÈ·e ÔBÎÈiÁa ¿ƒ¿…«≈¿«≈¿≈¿«≈¿»≈
‡Ï‚Úa Ï‡¯NÈ7dÓL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·e ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈¿≈

‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ‡a¯8.'ÂÎÂ C¯a˙È . «»¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿»«¿
Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ¯eaˆ ÁÈÏL ¯Ó‡iL ˙ÚadÓL »≈∆…«¿ƒ«ƒƒ¿««¿ƒ¿««¿≈

‰lÁz ¯ÓB‡ ‡e‰L ˙Ú·e .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk '‡a«̄»»»»ƒ»≈»≈∆≈¿ƒ»
‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â'¿ƒ¿»≈»»»ƒ»≈¿≈¿≈«»
ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .'‡iÓÏÚ ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó¿»«¿»«¿»¿≈»¿«»ƒ¿«¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰9'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È ÔÓ‡' ˙BÚÏ »ƒƒ«¬»≈¿≈¿≈«»¿»«
BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»

Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»

e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,

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



קיג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה

ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ

È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈
ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈

EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«

e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿
‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆

‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»

ÌBÈ ÌBÈ '‰ Ce¯a .'B‚Â eÈ˙BBÂÚ LaÎÈ eÓÁ¯È54 ¿«¬≈ƒ¿¬≈¿»
enÚ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ e˙ÚeLÈ Ï‡‰ eÏŒÒÓÚÈ55 «¬»»»≈¿»≈∆»¿»ƒ»
È¯L‡ ˙B‡·ˆ '‰ .‰ÏÒ ·˜ÚÈ È‰Ï‡ eÏŒ·bNÓ56 ƒ¿«»¡…≈«¬…∆»¿»«¿≈

Ce¯a e‡¯Ba Ce¯a eB„‡ Ce¯a .Ca ÁËBa Ì„‡»»≈«»»¬≈»¿≈»
eÏ Ô˙Â ÌÈÚBz‰ŒÔÓ eÏÈc·‰Â B„B·ÎÏ e‡¯aL∆¿»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»«»
ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ˙Ó‡ ˙¯Bz57 «¡∆«¿≈∆«≈¿«≈»»«

B˙¯Bz „eÓÏ˙Ï eaÏ ÁzÙÈ ÔÓÁ¯‰ .eÎB˙a (dÚË)¿»»¿≈»«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿»
BBˆ¯ ˙BNÚÏ B˙¯B˙Â B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡ eaÏa ÔzÈÂ¿ƒ≈¿ƒ≈«¬»¿ƒ¿»¿»«¬¿
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Ú‚È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ··Ïa B„·ÚÏe¿»¿¿≈»»≈¿∆∆¬≈»¿««…ƒ«
˜È¯Ï58ÌÈÓÁ¯Â ÔBˆ¯ È‰È Ôk .‰Ï‰aÏ „Ï ‡ÏÂ »ƒ¿…≈≈«∆»»≈¿ƒ»¿«¬ƒ

ÌÏBÚa EÈwÁ ¯ÓLÏ ‰ÈÁpL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆ƒ¿∆ƒ¿…À∆»»
ÈiÁÏ ·BË L¯ÈÂ ‰kÊpL È„k ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÂ ‰f‰«∆¿ƒ«»ƒ«¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿«≈

E¯nÊÈ ÔÚÓÏ .‡a‰ ÌÏBÚ‰59'‰ ÌcÈ ‡ÏÂ „B·Î »»«»¿««¿«∆¿»¿…ƒ…
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .j„B‡ ÌÏBÚÏ È‰Ï‡60ÔBÈ‚‰Â ÈÙ È¯Ó‡ ¡…«¿»∆»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿∆¿

‡¯˜Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰ :ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ»¬ƒ¿»»»ƒ¿…
eÈ‰L ¯BÓÊÓ ¯ÈL el‡ ÌÈeÁz ¯Á‡ ÌBÈ ÏÎa¿»«««¬ƒ≈ƒƒ¿∆»
ÔÈ¯B˜Â ÌBi‰ B˙B‡a Lc˜n‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡ ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ

'‡N‡ ÈLÙ '‰ EÈÏ‡ „Â„Ï'61ÔÈ¯B˜Â .¯BÓÊn‰ Ïk ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆»»«ƒ¿¿ƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡'»««ƒ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ
ÔÈ‡ eB„‡k ÔÈ‡ eÈ‰Ï‡k ÔÈ‡ .'ÂÎÂ 'ÌBÏL ÌÈa¯Ó«¿ƒ»¿≈≈…≈≈«≈≈
ÈÓ eB„‡Î ÈÓ eÈ‰Ï‡Î ÈÓ .eÚÈLBÓk ÔÈ‡ ekÏÓk¿«¿≈≈¿ƒ≈ƒ≈…≈ƒ«≈ƒ
‰„B eÈ‰Ï‡Ï ‰„B .eÚÈLBÓÎ ÈÓ ekÏÓÎ¿«¿≈ƒ¿ƒ≈∆≈…≈∆
‡e‰ ‰z‡ .eÚÈLBÓÏ ‰„B ekÏÓÏ ‰„B eB„‡Ï«≈∆¿«¿≈∆¿ƒ≈«»

z‡ eB„‡ ‡e‰ ‰z‡ eÈ‰Ï‡‰z‡ ekÏÓ ‡e‰ ‰ ¡…≈«»¬≈«»«¿≈«»
Ìe˜˙ ‰z‡ .eÚÈLBÓ ‡e‰62˙ÚŒÈk ÔBiˆ ÌÁ¯z ƒ≈«»»¿«≈ƒƒ≈

ÌÈ˜Ècˆ C‡ .„ÚBÓ ‡·ŒÈk dÁÏ63EÓLÏ e„BÈ ¿∆¿»ƒ»≈««ƒƒƒ¿∆
E· eÁË·ÈÂ EÈtŒ˙‡ ÌÈ¯LÈ e·LÈ64Èk EÓL ÈÚ„BÈ ≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ¿¿¿¿≈¿∆ƒ

ÌÈnÚ‰ŒÏk Èk .'‰ EÈL¯B„ z·ÊÚŒ‡Ï65LÈ‡ eÎÏÈ …»«¿»¿∆ƒ»»«ƒ≈¿ƒ
ÌÏBÚÏ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌLa CÏ eÁ‡Â ÂÈ‰Ï‡ ÌLa¿≈¡…»«¬«¿≈≈¿≈¡…≈¿»

.„ÚÂ»∆
יב).40) כ, הימיםֿב ו).41)(דברי כה, (תהלים
ח).42) עט, כז).43)(שם מד, כב).44)(שם לג, (שם
גֿד).45) קל, י).46)(שם כ, יד).47)(שם קג, (שם
ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»

.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿

.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם
ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר

וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').
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קטו dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»

e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן
הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת

ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
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'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆

EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈
‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
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'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה
של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»
ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«

Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿
ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»

EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה

עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק
את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי

גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה
ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה

תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה
אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי

לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא
אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי

יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:
יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט

יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב
פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים

‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙È·¯Úa ‰cÂ˙Ó ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ¿«∆¿«¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿»
ÈecÂ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰L ‡l‡ .¯eaˆ ÁÈÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÔÈa≈»ƒ≈¿ƒ«ƒ∆»∆«»ƒ≈ƒ
Ì„˜ 'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓBbL ¯Á‡ B˙lÙz ¯Á‡ ‰Ê∆««¿ƒ»««∆≈ƒ»…∆
CB˙a B¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙiL∆«¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' ¯Ó‡iL Ì„˜ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ…∆∆…«¡…≈≈…≈¬≈

Œ¯Á‡Â ‰f‰ ¯„qk ÈecÂ ‰cÂ˙Ó 'eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓCk ¿…«¬≈ƒ¿«∆ƒ«≈∆«∆¿««»
:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
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‰Ó 'ÂÎ ˙BÓlÓ ea¯ eÈ˙BBÚ Èk 'ÂÎ ÌB¯Ó ·LBÈ≈»ƒ¬≈«ƒƒ¿»
eÈNÚn Œ‰Ó e˜„vŒ‰Ó ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡»∆«≈∆«¿≈«ƒ¿≈««¬≈
ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó«…«¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ
ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â EÈÙÏ¿»∆¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·k ÌÈB·e¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ…«¬≈…ƒ≈«≈

·e˙kk EÈÙÏ Ï·‰38ÔÈ‡ ‰Ó‰a‰ŒÔÓ Ì„‡‰ ¯˙BÓe ∆∆¿»∆«»«»»»ƒ«¿≈»»ƒ
L‡¯Ó LB‡ zÏc·‰ ‰z‡ Ï·‡ .Ï·‰ Ïk‰ Èkƒ«…»∆¬»«»ƒ¿«¿»¡≈…
‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡È ÈÓ Èk EÈÙÏ „ÓÚÏ e‰¯ÈkzÂ««ƒ≈«¬…¿»∆ƒƒ…«¿««¬∆
Œ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .CÏŒÔzÈŒ‰Ó ˜cˆÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿««ƒ∆»«ƒ∆»¡…≈∆
ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'eÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé
ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ

‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ
…«ƒ¿««»

ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»
ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…

¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ
Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»

¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«
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.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»

'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»

‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»
ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«

ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«

¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«
‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ

¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»
‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»

'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»
¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈

ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ
„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«

Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…
‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ
אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

ceC KlOd ipFc` igi" cr - ["ceC KlOde" -] dxU iIg EidIe"©¦§©¥¨¨§©¤¤¨¦©§¦£¦©¤¤¨¦
."mlFrl§¨

ומובן  הפרשה, מעין להיות צריכה שההפטרה ידוע הנה
דוד  שעשה הפעולות על מסופר בה ההפטרה שתוכן
הפרשה  לתוכן דומה בימים" בא "זקן בהיותו המלך

בימים". בא זקן "ואברהם של הזמן על ברובה המדברת
בפסוק  לסיים שצריך הפוסקים דעת היא לכך בהתאמה
כי  מאוד" מלכותו ותכון אביו דוד כסא על ישב "ושלמה
הפלגשים  בני את אברהם שלח כיצד מסופר בפרשה גם
מות  שלאחר הזמן על גם שם ומדובר ביצחק, ובחר
יצחק  את אלקים ויברך אברהם מות אחרי "ויהי - אברהם
ב"יחי  לסיים הרמב"ם פסק מדוע להבין צריך אבל גו'"

לעולם". דוד המלך אדוני
והרמב"ם  רש"י במחלוקת תלוי המנהגים שחילוקי וי"ל
מה  מפני וא"ת מלך, בן מלך מושחין "אין הגמרא בביאור
שם  ומביאה אדוני'" של מחלוקת מפני שלמה את משחו
בזמן  ישראל בקרב ובניו "הוא פפא רב של הלימוד
מחלוקת  איכא כי . ." רש"י ופירש כו'" בישראל ששלום

היא  ירושה פסק לאו הרמב"ם אבל בתחלה", משיחה ובעי
לסלק  כדי אותו מושחין מחלוקת שם היתה אם . ."

לבדו". מלך שזהו לכל ולהודיע המחלוקת
לדעת  מלך, בן מלך משיחת בגדר שנחלקו באחרונים ופירשו

מחלוקת שם שיש בזמן המלכות רש"י ירושת בטלה
לדעת  אבל חדש, מלך הקמת דרך על היא והמשיחה
המלכות  ירושת בטלה לא מחלוקת שם כשיש גם הרמב"ם
ולכן  המחלוקת" "לסלק כדי רק הוא אותו שמושחין ומה
כי  לעולם" דוד המלך אדוני ב"יחי ההפטרה לסיים פסק

דוד  שלמה כשהודיע מלכות הרי אחריו ימלוך ששלמה
אביו  דוד כסא על ישב "ושלמה בפסוק צורך ואין לו ירושה

שלו. המלכות שהרי כו'"
שהמלכות  רש"י כדעת סברו הנ"ל הפוסקים משא"כ

מחלוקת היא במקום ירושה במקום לאו והמשיחה
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לסיים  צריך ולכן חדש, מלך הקמת דרך על היא מחלוקת
כו' אביו דוד כסא על ישב ששלמה ולהודיע ההפטרה

סוף  שהרי צרכם, כל מתיישבים הדברים אין עדיין אבל
שלא  ומדוע אביו מות לאחר יצחק על התורה מספרת סוף
מות  לאחר שלמה על היינו התוכן באותו ההפטרה לסיים

דוד.
כתב  המקדש כלי בהלכות בהקדים: יובן בזה והביאור
שם  היתה ואם . . מלך בן מלך מושחין "אין הרמב"ם
לכל  ולהודיע המחלוקת לסלק כדי אותו מושחין מחלוקת
אבל  מלכים בהלכות גם הביא זו הלכה לבדו" מלך שזהו
"ולהודיע  מוסיף ואינו המחלוקת" לסלק "כדי רק כתב שם
המקדש  כלי שבהלכות הדבר וטעם לבדו". מלך שזהו לכל
מלכים  הלכות אבל בלבד, דוד בית מלכי במשיחת עוסק

ישראל. במלכי גם עוסקות
דוד  בית ש"מלכי הוא ישראל למלכי דוד מלכי בין ההבדל
עולם" עד נכון יהי' כסאך שנאמר לעולם, העומדים הם
המלכות  תפסק ישראל משאר מלך יעמוד "אם אבל
מלשונות  ידעת לבד המלכות "אבל המצות ובספר מביתו"
מלכות  כתר אמרו ובפירוש דוד. בה שזכה הנבואה ספרי
מלך  אין הדורות כל סוף עד אחריו זרעו וכן דוד, בו זכה
ומזרע  דוד מזרע אלא רבינו משה תורת שמאמין למי
דוד  בית מלכי בין שההבדל היינו כו'". דווקא שלמה
עומדים  דוד בית שמלכי בזמן רק לא הוא ישראל למלכי
המלוכה  גדר בעצם גם אלא ישראל, מלכי משא"כ לעולם
בדוד  רק הוא המלכות גדר ועצם מלכות בכתר זכה שדוד
שבטי  משאר מלך שיתמנה יתכן ה'" ב"ציווי ורק ובבניו,
בי'" קרינא "נכרי דוד מלכות שלגבי כך כדי עד ישראל.

ישראל". כל יצאו דוד "משנבחר במכילתא וכתב
בשמן  נמשחו דוד בית מלכי רק זה שמטעם לומר ויש
לי  זה ש"יהי' באופן משה ע"י שנעשה המשחה
משיחת  פועלת ולכן לבא" לעתיד קיים ו"כולו לדורותיכם"
במלכות  והנצחיות הקיום – ה"לדורותיכם" את השמן
הזכיר  זה מטעם לעולם", "עומדים דוד בית מלכי שיהיו
המשחה  בשמן דין הוא כי המקדש כלי בהלכות זו הלכה
המחלוקת  לסלק רק לא נועדה דוד בית במלכי שהמשיחה
המלוכה  הורשת היינו לבדו" מלך שזהו לכל "להודיע אלא

בלבד. דוד בית למלכי שניתנה הבלעדית
מלכות  הורשת והוא נוסף ענין ישנו שלמה במשיחת והנה
מלך  "אין הרמב"ם כדברי בלבד, ולזרעו לו דוד בית
אמרה  ולכן בלבד" שלמה ומזרע דוד מבית אלא לישראל
כי  מלכותן" נמשכה בקרן שנמשכו ושלמה "דוד הגמרא

דוד. בית מלכות מיסוד חלק היא שלמה משיחת
הבאה  ישראל עם לייסוד דוד בית מלכות ייסוד דומה לפ"ז
יצחק  אברהם – האבות בשלושת הקב"ה בחירת מצד

דוד  בית מלכות של והנצחי הייחודי שמעמדה – ויעקב
ובשלמה. בדוד הקב"ה מבחירת נובע

למלוכה  שלמה של עלייתו על בהפטרה קוראים אין לכן
בהם  ואין דוד בית מלכות לייסוד השלמה הוא תוכנה כי
עם  ייסוד נשלם לא עדיין שבה שרה, חיי לפרשת דמיון

יעקב. לידת היתה לא עדיין כי ישראל
.106 cenr d"k wlg y"ewl

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ '‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

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



dpydקכב lk zelitz xcq - dad` xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

."gxw gTIe"©¦©Ÿ©

קרח, ולא קרח" "ויקח הפרשה שם הרס"ג כתב וכן
"שם  היפך הוא ש"קרח" הוא בזה הטעם י"ל ולכאורה
מסקינן  דלא בשמותן תעלה "רקביבות ירקב" רשעים
גם  קרא זה מטעם קרח". "ויקח הלשון משא"כ בשמייהו"
מוכרח  אינו ברמב"ם אבל "בלק". ולא בלק" "וירא פרשת

יותר. או מילים בשתי הפרשיות לרוב שקרא כיון כ"כ
.49 'rd 191 'r g"ig y"ewl

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈

˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»
‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»

ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ
‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ

'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«
Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««
Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆

ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«
'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«
e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈
'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«

ÚLB‰Èa73. ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
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˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש

בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "
פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי

האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים
מצוותן. לקיים

ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל
ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"

באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
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על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים

ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
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רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי
ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון

נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת
נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת
פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת

מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
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ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»
B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»

‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆
L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
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˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewp"jlnd qcxt" m"anx jeznã

zFWtp zpMq lv` zAW `id diEgC. §¨¦©¨¥¤©¨©§¨

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש

בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כלל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»
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ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
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אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין
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פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»
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השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה

אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם
סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"

בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewp"jlnd qcxt" m"anx jeznã

"zxnbp `idW iRÎlrÎs` zAW axrA dk`ln ligzdl xYnª¨§©§¦§¨¨§¤¤©¨©©¦¤¦¦§¤¤
zAWA dil`n."'ek ¥¥¤¨§©¨

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
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zayקלב zekld - mipnf xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי
ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן

(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈

¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח

ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול
ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
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È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות

כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,

יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ

˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי
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לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈

‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
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‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈
Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆

˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆
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ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד

וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה

ביןֿ קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן
בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
והכסףֿ הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
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רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל

הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל
ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם

סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ

Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…
˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»
˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆
C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈

Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»
‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»

Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות
על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
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קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות
שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
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מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆

¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈

ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ
¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈

ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«
ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»

˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆
,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»

‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿
.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
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˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈
Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆

ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»

.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆

ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ
¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈

‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈
¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»
BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿

Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈
˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿

ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆
.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש
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.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
ביוםֿ ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
יחול  לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
אבל  שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום אצלנו
אפשרות  היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים שהיו בזמן
(פ"ח  שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים יום שיחול

י). הלכה עירובין קיד:108)מהלכות בשבת גמרא
כו: בחולין קדוש 109)ומשנה הכיפורים שיום משום
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העם  להבטיל לתקוע צורך אין במלאכה. ואסור כשבת
יום 110)ממלאכה. קדושת כי "הבדלה", אומרים אין

אלא  מבדילים ואין השבת, כקדושת חמורה הכיפורים
לקדושה  חמורה מקדושה או לחול מקדושה כשיוצאים

ביום111ֿ)קלה. המותרת נפש אוכל ממלאכת להבטיל
בשבת. ואסורה חמורה 112)טוב הנכנס, היום שקדושת

היוצא. היום חמורה 113)מקדושת היוצא היום שקדושת
הנכנס. היום מקדושת



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq e"kÎ'k -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר

.‡Ïk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין
אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,

בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך
מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל

ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.·‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה  יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.‚ÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿
Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.„Ï˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.‰ÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
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ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.ÂÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.Ê‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.Á˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34 «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח

הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם
ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה

קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:
ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו

בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את

טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.Ë‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.ÈÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.‡È˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.·È‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
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‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»
ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים אףֿעל66ֿ)גוש ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.‚È˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.„È˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
תנאֿ במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.ÂË‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.ÊË‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.ÊÈÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.ÁÈÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.ËÈ·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
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קמה milk zekld - dxdh xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,
עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל

למקל. דומה ואינו

.Îel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר

שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועילה  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.‡ıÚ ÈÏk2Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰3CB˙a ¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿
ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰4ÏÚ ‰a B‡ «ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab5‰È‰Lk6; «»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·˜7ıtÓ ÔÎÂ . ¿»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»

w‰ Èab ÏÚ B˙pL˙B¯B8˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ : ∆¿»««≈«¿»¿…»«»»∆
- BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡ ‰·ÈÊÚn‰««¬ƒ»∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»
- ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»

.¯B‰Ë»

מ"ה.2) פ"כ לבנים 4)במסמרים.3)כלים עליו נתן לא
טיט. או עשה 5)וסיד לא אם מהבנין חלק נעשה לא הכלי

גביו. על ובנין במסמרים קביעה האלה: הדברים שני
שלא 6) הכלי שעל והטיט הלבנים גבי על הזב ישב ואם

שהבנין  אףֿעלֿפי מידרס, טמא הוא הרי במסמרים נקבע
הכלי. ובין בינו מקבל 7)מפסיק אינו לקרקע שהמחובר

ובין 8)טומאה. לכותל, מכותל קורות מניחים הבנאים
טיט  עליהם ונותנים ומפצים קרשים מניחים לקורה קורה

"מעזיבה". נקרא הקורות שבין זה שטח ואבנים.

.·ÏÒÙÒ9ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL10Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -11. ƒ¿«≈¿ƒ¿»

מ"ג.9) פכ"ב ושני 10)שם ארוך, קרש הוא הספסל
מזה  וקרש מזה קרש צדדיו, בשני קבועים קטנים  קרשים
האלה, הרגליים משתי אחד ניטל ואם הספסל, רגלי והם
במידרס  מתטמא הוא ולפיכך עליו, לשבת עדיין הוא ראוי
"טהור", הגירסא: [במשנתנו ה"ה). פכ"ה למעלה (ראה הזב

אחרת]. גירסא שלרבינו טפח,11)וברור שגובהו קרש
לישיבה. ראוי

.‚‡qk12‰lk ÏL13ÂÈÈetÁ eÏhpL14Ì‡Â .¯B‰Ë - ƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ
eÈ‰ ‡Ï15ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ16Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ …»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»

Bk¯c ÔkL ,Ò¯„ÓÏ17Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï18·LBÈÂ ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ»»

מ"ד.12) הכלה 13)שם את עליו להושיב מיוחד כסא
או  המושב במקום מיוחד ריפוד זה לכיסא חופתה. ביום
"חיפוי". במשנה נקרא זה וריפוד שיש, של טבלא

(14– אדם בני של דרכם ואין למלאכתו, ראוי שאינו מפני
נשבר. כאילו הוא והרי עליו לשבת – לכלה דין 15)חוץ

פירוש  (ראה כלה בשל ולא רגיל בכיסא ה במשנה נאמר זה
בכיסא  מדובר כאן רבינו בדברי שגם ונראה שם), רבינו
לזו  זו מחוברות הכיסא רגלי ארבע הדברים: ופירוש פשוט.
משלושה  מורכב מושב מונח ועליהם קטנים, קרשים בארבע

"חיפויים". נקראים והם אינם 16)קרשים המושב קרשי
נשענים. הם שעליה למסגרת, מחוץ רגיל 17)בולטים,

קיימים. כשהחיפויים אפילו כך לעשות את 18)הוא מניח
"שכן  וכתב רבינו דקדק המסגרת. מקרשי אחד על הכיסא
בכך  דרכו אלמלא כי במשנה), גם כתוב (וכן דרכו"
שבור, כלי היה חיפוייו שניטל זה הרי שלם, כשהכיסא
שכל  [נראה במידרס מיטמא היה ולא למלאכתו ראוי שאינו
בטעות]. לכאן ונשתרבב ד, הלכה בסוף הנכון מקומו זה דין

.„‡qk19ÂÈÈetÁ eÏhpL20Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»
‰·ÈLÈÏ21„ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Ó - ƒƒ»ƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«

¯B‰Ë - ‰Ê22. ∆»
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milkקמו zekld - dxdh xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ו.19) למסגרת,20)שם מחוץ יוצאים בחיפויים מדובר
מוטה. כשהוא הכיסא על לשבת אפשר כגון 21)ואי

החיצוניים. השניים או המושב של האמצעי הקרש שניטל
שם.22) במשנה, כחכמים

.‰‰cL23ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL24ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»

ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰ ÈtÓ25.ÔÈ¯B‰Ë ƒ¿≈»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

מרכבה 23) היא ששידה מפרש כאן שרבינו ברור מ"ח. שם
שני  בה ויש ח), ב, ובקהלת ב מד, (שבת רש"י כפירוש
ששידה  כתב למשנה [בפירושו זה. תחת זה ישיבה מקומות
קיבול  ובית בעליונה קיבול בית לו שיש ארון, היא
איֿאפשר  כאן אולם דיהרנבורג), תרגום (לפי בתחתונה
דין  לו אין וארון במידרס, מתטמאה כתב שהרי כך, לפרש

העליון.24)מידרס]. (ראה 25)הכיסא השידה כותלי
השלמות).

.Â‰·z26dcvÓ ‰˙ÁÙpL27Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L·e28‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,29Ïk‰Â ƒ¿»À¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…

‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈ30ÔÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ
‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯„n‰«ƒ¿»∆¬≈≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙B‡ÓË ¯‡Laƒ¿»À¿∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»

‰hÓÏÓ31˙B‡ÓË ÏkÓ ‰¯B‰Ë -32Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«»¿»ƒ»À¿««ƒ
‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓ ;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ««¬∆»

‰Ïa˜Ï33˙B¯B‚n‰Â .¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,34- dlL ¿«»»¿»»«»ƒ»¿«¿∆»
˙B‡nË˙Ó35dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â36ÔÎÂ .37˙ÏtLÓ38 ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈«¿∆∆
‰˙ÁÙpL39ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ40‰Èe‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ∆¿»
Ò¯„ÓÏ41¯wÚL ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ«

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ‰ÏËa - «¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
‰ÏÙh‰42. «¿≈»

מ"ט.26) פי"ט הצדדיים.27)שם מדפנותיה אחד נשבר
לקבלה.28) עדיין ראוייה היא לטומאת 29)שהרי נימוק

נשבר.30)מידרס. העליון נשברו,31)הדופן שוליה
לקבל. ראויה שנוהגת 32)ואינה מידרס מטומאת אפילו

קיבול. בית להם שאין בדברים העיקרי 33)גם תשמישה
ובית  אותה, עשו זה ולצורך ופירות, חפצים לקבל היא
ושרץ, מת טומאת לקבל ראוי כלי אותה עושה קיבולה
אבל  במידרס, גם מיטמאה – עליה יושבים שלפעמים ומפני
ובטלה  כלי מתורת לגמרי יצאה לקבל, ראויה כשאינה
גם  בטלה כך ומתוך ושרץ, מת טומאת לקבל הכשרתה
כחכמים  פסק כטפילה. לה שבאה מידרס לטומאת הכשרתה

שם. שאפשר 34)במשנה, בתיבה, מגירות היו אם
ה"ו). פ"ג למעלה (ראה שהתיבה 35)להוציאן אףֿעלֿפי

משלהן  קיבול בית להן שיש מפני והטעם, מלמטה. נפחתה
עצמם. בפני ככלים נידונות נפחתה 36)– לא אפילו

מתטמאות  המגירות אין - טומאה מקבלת והיא כלל, התיבה
במגירה  כזו טומאה נגעה ואם בתיבה, הטומאה אב כשנגע

התיבה. נטמאה מ"ו.37)לא עשוי 38)שם גדול סל
[יש  הנהג. בשביל ישיבה מקום לו ויש זבל, בו להוליך

הצד]. מן שפיתחה שוליה.39)מפרשים נשברו

ה"ב).40) פ"ו למעלה (ראה לטהרה יותר 41)כשיעורה
נוח  מקום בה נשאר שהרי מלמטה, שנפחתה מתיבה

נשאר 42)לישיבה. אם שאפילו במשנה, חכמים כדעת
שהמשפלת  מפני מידרס, טומאת בטלה לישיבה מקום
ייחדה  שאם [ונראה, לישיבה. ולא זבל להולכת נעשתה
ולהבא  מכאן מידרס טומאת מקבלת שנפחתה, אחר לישיבה

עץ]. כלי פשוטי ככל

.Ê‰·¯Ú43ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL44ÔÈa‰ da45˙‡ B‡ ¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆
dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÈÒÙb‰«ƒ¿ƒ««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó46,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL47ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ48‰˜cÒpL , ∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»

˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú49 «∆≈»ƒ¿…»«¿««ƒ¿≈«∆∆
dÓ˙qL ;Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ -50d˙ÙBkL51 ¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»

dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ¿≈»∆»¿ƒ»¿»¿∆∆∆»ƒƒ»
ÌÈÓLba52dÈ‡ - ˜„q‰ ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú «¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿««∆∆≈»

da LeÏÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Óƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»
da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e53.˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe , ¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»À¿

ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ54Ïa˜Ï ‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ »«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»¿«≈
Ò¯„Ó ˙‡ÓË55.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe , À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

מ"ב.43) פ"כ והחול 45)מערבבים.44)שם הטיט
הבניין. או 46)לצורך לשבת אדם בני של דרכם אין

הלכלוך. מפני כזו, בעריבה כלים 47)לעמוד תוספתא,
ה"א. פי"א לוגין.48)בבאֿמציעא ששה מחזיק הקב

עדיין 49) כשהיא ומדובר, הסדק. דרך מהר יוצאים שהמים
טומאות. בשאר ומטמאה רימונים כלומר,50)מקבלת

בה  ישתמשו תיסדק שאם לכך, עומדת היא מתחילה
תמיהת  לתרץ כדי נאמרה, זו נוספת תיבה לישיבה.
בטלה  העיקר "בטל בזה אמרו לא למה האחרונים,
חדשים' 'תוספות (ראה הקודמת בהלכה כמו הטפילה"

שני 51)למשנתנו). מחזיקה אינה ואם פיה. על הופכה
מפני  זיתים, במוציא שטהרתם בית, כלי ככל דינה - לוגין

רגליים. לרחיצת בה משתמשים שם.52)שאין משנה,
לו:53) אומרים ללישה, ראוייה עריבה על יושב אדם ואם

מלאכתנו". ונעשה הגירסא 54)"עמוד וכן "בקדים", צ"ל
וייבשה  מזרחית ברוח שהניחה שם רבינו ופירש במשנה.

הסדק. נפתח כך ומתוך העריבה, שם,55)את בתוספתא
ביום. פעמים עשר אפילו ומיטהרת מטמאת יוסי: רבי אמר

.Á‰·¯Ú56‰ÏB„‚57ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL58dÈÎ‰Â59È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ ∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë BÊ60ÔÈ‡L ; ¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«

‰OÚÓ da ‰OÚiL61d‡OÚ .62‰Ó‰·Ï Òe·‡63Û‡ , ∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»«
‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Èt ÏÚ64˙B‡Óh‰ ÏÎa65. «ƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

מ"ד.56) קבים.57)שם מתשעה ויצאה 58)למעלה
לקבל. ראויה שאינה מפני כלי או 59)מתורת במחשבה

נוחה 60)בדיבור. שתהיה כדי הקצוות, את יחתוך
במשנתנו.61)לישיבה. חכמים גדולה 62)דעת לעריבה

במשנתנו). ישראל' ('תפארת לכך 63)שנפחתה והתקינה
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מעשה. קש 64)עלֿידי חבילות בו להניח משמש אבוס
שניקבה  אףֿעלֿפי טומאה לקבל חזרה ולפיכך ועשבים,

רימון. לא 65)במוציא אבל הטומאות שאר בכל פירוש,
או  לישיבה ראוי אינו בכותל הקבוע איבוס שהרי במידרס,
מקבל  שאינו לקרקע כמחובר נידון אינו ולמה לשכיבה.
וגם  בקרקע לקביעה מתחילתו נעשה שלא מפני טומאה?
ואפשר  הבנין של חלק אינו שהרי הקרקע, את משמש אינו
ו'תפארת  ('ברטנורא' לכותל מחובר שאינו באבוס להשתמש

שם). ישראל'

.Ë‰hÓ66eÏhpL67˙Bk¯‡ ÈzL68¯Á‡ dlL ƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««
˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ ˙‡ÓËpL∆ƒ¿»¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆

ÌÈ·˜p‰69˙BL„Á‰ e¯aLÂ70‡È‰ ÔÈ„Ú - «¿»ƒ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ
d˙‡ÓËa71CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰ e¯azL ; ¿À¿»»ƒ¿«¿«¿»¿»∆«…≈

.˙BLÈ‰ ¯Á‡«««¿»

מ"ו.66) פי"ט נשברו.67)שם הדפנות 68)ולא שני
למרגלותיה. עד המיטה ממראשותי הנמשכים הארוכים

(ראה 69) בהם תחובות שהארוכות המיטה לשונות חריצי
המיטה). תבנית של מלא תיאור ה"ב פ"ד למעלה

נשברו.70) אפילו קיימות,71)פירוש, שהישנות מפני
לא  – שינוי כל ללא הראשון למקומן בנקל להחזירן ואפשר
לה  עשה כשלא והואֿהדין המיטה. של טומאתה פקעה
לרבותא, חדשות" "עשה ונקט עליה, מיטה תורת חדשות,
כלל  בדעתו שאין מוכיחה החדשות שעשיית תחשוב שלא

טהרות'). ('סדרי למקומן הישנות את להחזיר

.È‰hÓ72Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L73‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ74 ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈÚ¯k ÈzLe75˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿≈¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ«

˙„ÓBÚ ‰hn‰76k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;ÌÈÚ¯77- «ƒ»∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ
‰¯B‰Ë78. ¿»

מ"ה.72) פי"ח ונקט 73)שם אחרות, בטומאות הואֿהדין
עלֿידי  מידרס טומאת להיטמא רגילה שמיטה מפני מידרס

נדה. אשה מצד 74)ישיבת או הראש שמצד הדופן
צידיה.75)הרגליים. שמשני המיטה כרעי שתי

כלֿכך.76) נוח לא באופן אמנם עליה, לשכב ואפשר
משופעת 78)שמצידיה.77) מיטה על לשכב איֿאפשר

החלקים  את למקומם החזיר ואם הי"ג). (ראה אורכה לכל
ישראל'). ('תפארת הטומאה חזרה – שניטלו

.‡Èıˆ˜79˙BBLÏ ÈzL80ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL81B‡ , »«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿
ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL ıˆwL82B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ∆»«¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿

ÔËÚnL83ÁÙhÓ ˙BÁt84.‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ∆ƒ¬»»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»
‰k¯‡ ‰¯aL85‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ƒ¿¿»¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»

‰˙È‰Lk86dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aL ;87- ¿∆»¿»ƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë88Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡ ,89‡Ï . ¿»ƒ«ƒ¿»¬»¿≈»««ƒ¿»…

- ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
‰¯B‰Ë90. ¿»

שראשי 80)שם.79) המיטה זוויות שבארבע העצים
ש  בחריצים תחובים והקצרות בהם.הארוכות

את 81) וקצץ מרובע, בצורת מחוברות והקצרות הארוכות

מזרחיתֿ כגון המרובע, אלכסון שבראשי הלשונות שתי
לשני  המיטה נתפרקה כך ומתוך ומערביתֿצפונית, דרומית

וקצרה. ארוכה חלק ובכל בהגהותיו 82)חלקים הגר"א
שגם  ומסתבר טפח", על "טפח המלים את מוחק למשנה,
גורס  הוא וכן דעתו. לפי למוחקן יש כאן רבינו בדבריו
שנדפסו  [במשניות ה"ב. פ"ה בבאֿמציעא כלים בתוספתא,
ובמשנה  טפח", על "טפח הכניסו: משנה, סדרי בששה

אלו]. מילים הוצאו נדה, למסכת כל 83)שנספחה את
הכרעיים. והשאיר 84)ארבעת הכרעיים מן חלק קצץ

גבי  מעל מטפח פחות מונחת והמיטה בגובהן, מטפח פחות
"פחות  שהמילים מבאר, למשנה בפירושו רבינו הקרקע.
ולמה  באלכסון. כרעיים שתי קצץ לדין גם נמשכות מטפח"
שהודיע  אחר טהורה, כרעיים ארבע שקצץ להשמיענו צריך
כל  שאם לומר שאפשר מפני טהורה? – שתיים שקצץ כבר
יותר  וראוייה מתנודדת אינה המיטה – שוות הרגליים
יותר  קצרות האחד באלכסון רגליה ששתי ממיטה לשכיבה

השני. שבאלכסון מ"ו.85)מאלו אפשר 86)שם,
לכותל. המיטה מידרס.87)להשעין טמאה במיטה מדובר

והטעם,88) הראשונה. תיקון אחר נשברה שהשנייה ואע"פ
שנטמאה, המיטה את מבטלת הארוכות שתי ששבירת מפני
נטמאה  לא זו ומיטה היא, חדשות פנים המתוקנת וזו

ב). קיב, שבת (ראה מידרס הנוגע 89)טומאת דבר ככל
הארוכה  דבר: של וטעמו לטומאה. ראשון שנעשה במידרס
וקיבלה  מידרס, הטמאה במיטה נגעה הראשונה המתוקנת
שנייה, ארוכה כשנשברה ממנה פקעה שלא מגע טומאת
זו  וטומאתה עצמה, מחמת לה באה זו שטומאה מפני
תמצא  דומים (דינים לה המחוברת המיטה כל על מתפשטת

טֿי). הלכות ובפכ"א הי"ב, בפ"ז לגמרי,90)למעלה,
מגע  טומאת עליה שאין ואין שתיקנה, אחר אפילו מידרס

חדשה  שמיטה מפני לטומאתה, להחזירה מועיל התיקון
למעלה. שביארנו כמו לכאן, באה

.·È‰hÓ91,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â92B‡ ¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzL93¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,94. À»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰95‰Ê È¯‰ . ∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆

,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»
¯B‰Ë ‡e‰L96.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ∆»¿«≈À¿»¿«»

מ"ט.91) בירושה.92)שם להם אם 93)שנפלה אפילו
הישנה. טומאתה פקעה כרעיים, ושתי ארוכה נשארו

בהם 94) דנים שאנו במקרים כי שבה"ט, לדין דומה זה ואין
החסרים  החלקים שיוחזרו הדעת על מתקבל הדבר אין כאן

המיטה,95)למקומם. כשנחלקה פקעה ראשונה טומאה
נטמאה  שלא חדשה כמיטה נידונית והשלימה שחזר ואחר
לא  שכאן מפני י, שבהלכה לניטלו דומה זה ואין מעולם.
ולזה  כלי. מתורת בטלה ולפיכך שיוחזרו, דעתו על העלה

שבור". ככלי זו "שהרי באמרו: רבינו חוץ 96)נתכוון
ה"א). פ"ב למעלה (ראה מתכות לכלי

.‚È‰hÓ97‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL98‰k¯‡ ƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»
el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k ÈzLe¿≈¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈
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ÔÈ‡nË˙Ó99ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓ , ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…
Ô‰ÈÏÚ100. ¬≈∆

נשארה.98)שם.97) גורס: איש' החלקים 99)ה'חזון
ארוכה  או כרעיים ושתי קצרה שהם שנשארו, השלמים

טומאה. מקבלים – כרעיים א.100)ושתי טז, סוכה
שאם  ואמרנו, טמאה. במיטה מדובר י בהלכה [למעלה
צורת  לה שאין מפני נטהרה, כרעיים ושתי ארוכה נשברה
אנו  וכאן חדשה, מיטה תהיה בכותל יסמכה ואם מיטה,
זו  חדשה ומיטה ולהבא, מכאן טומאה קבלת על דנים
כמותם. ופסק במשנתנו, חכמים לדעת טומאה מקבלת
ראב"ד  (ראה בכותל] לסומכה עליה בחישב שמדובר ונראה

וכסףֿמשנה)

.„È‰hÓ101dlk ˙‡ÓËpL102ÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ , ƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
ÌÈ¯·È‡103‰¯B‰Ë -104. ≈»ƒ¿»

שם.101) שלימה.102)כלים, פירקה 103)כשהיא
עצמו. בפני חלק כל רבינו 104)והטביל מועילה. הטבילה

במשנתנו, וחכמים אליעזר רבי של מחלוקתם מפרש
כחכמים. ופסק שנתפרקה, טמאה מיטה איברי בטבילת
ו'תוספות' שם, ר"ש (ראה אחרת פירש עצמה במשנה אולם
קצרה  או ארוכה כשנשארו ומדובר מיטה). ד"ה א טז, סוכה
פרחה  - נשארו כשלא אבל מחוברות, כרעיים ושתי

טבילה. צריכה ואינה טומאתה

.ÂË˜¯ÙÓ‰105Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ «¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈«
ÌÈÏ·Áa106¯B‰Ë dlL107. «¬»ƒ∆»»

מ"א.105) פי"ט המיטה.106)שם דפנות בין המסורגים
שהם 107) מפני המיטה כדין החבלים דין הפריקה לפני

בלתי  וחבלים החיבור, נפסק וכשפרקה לה, מחוברים
כך  ומשום עצמם בפני כלל טומאה מקבלים אינם ארוגים

נטהרו.

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
עריבות.1) ובשלוש תיבות בשלוש הן דרכים ששלוש יבאר

מיטות  וג' בסיסים וג' תרבוסים וג' תריסים וג' עגלות וג'
פנקסות. וג' קופות וג' סנדלים וג' סבכות וג' מטפחות וג'

.‡LÏL2Ô‰ ˙B·z3:‰‡ÓË - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z »≈≈≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»¿≈»
Ò¯„Ó4‰ÏÚÓÏÓ ;5˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -6‰‡a‰Â ; ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈≈¿«»»

‰cn·7ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -8. «ƒ»¿»ƒ¿

ד.2) משנה כ"ד פרק זה 3)כלים שבפרק ההלכות רובי
הקודמים. בפרקים שנכתבו דינים סיכום בשאר 4)הם וכן

מלמעלה.5)טומאות. מידרס.6)נפחתה טומאת לא אבל
מיטמא  - מידרס טמא שאמרו מקום כל בידינו: הוא [כלל
א) הלכה כ"ג פרק למעלה (ראה טומאות בשאר גם
חוץ  הטומאות לכל הכוונה מת" "טמא שאמרו ובמקום

סאה.7)למידרס]. ארבעים מחזיקה המדובר 8)שהיא
יושבים  שלפעמים אלא למידרס, מיוחדת שאינה בתיבה
- מלאכתה לעיקר ראוייה שהיא זמן כל ולפיכך, עליה,

וכשבטלה  במידרס, גם מיטמאה היא - חפצים לקבלת
העיקר  שבטל מפני מידרס מיטמאה אינה קיבול כלי מתורת
דבר  אבל ו. הלכה כ"א בפרק שנתבאר כמו הטפילה, בטלה
התורה  מן מידרס מיטמא ישיבה או לשכיבה המיוחד
בשאר  גם מיטמא כך ומתוך במידה, בא הוא אם אפילו
מט, בנידה האמור להכלל בהתאם סופרים, מדברי טומאות

מת". מטמא מידרס המטמא "כל א:

.·:Ô‰ ˙B·¯Ú LÏL‰ÚLz „ÚÂ ÔÈbÏ ÈMÓ ‰·¯Ú »¬≈≈¬≈»ƒ¿≈Àƒ¿«ƒ¿»
‰‡ÓË - ‰ÓÏL ;Ò¯„Ó ‰‡ÓË - ‰˜cÒpL ÔÈa«̃ƒ∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ¿»¿≈»¿≈»

˙Ó ‡ÓË9.ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰cn· ‰‡a‰Â ; ¿≈≈¿«»»«ƒ»¿»ƒ¿

מידרס.9) לטומאת חוץ טומאות שאר וכן

.‚:Ô‰ ˙BÏ‚Ú LÏL‰¯„˙˜k ‰ÈeOÚ‰10‰‡ÓË - »¬»≈»¬»¿»∆¿»¿≈»
Ò¯„Ó11‰hÓk ;12ÌÈ·‡ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -13 ƒ¿»¿ƒ»¿≈»¿≈≈¿∆¬»ƒ

ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -14. ¿»ƒ¿

צדדים.10) משלושה ומוקף כרחבו שארכו כיסא בתבנית
עליה.11) לשבת שכזו 12)עשוייה עגלה וצרה. ארוכה

אומרים  אדם עליה יושב ואם משאות בה להוביל תשמישה
מלאכתנו. ונעשה עמוד בה 13)לו: להוליך העשוייה

גדולות. לאורך 14)אבנים מונחים עצים הם שוליה
לשבת  אפשר ואי גדול ריווח וביניהם ולרחבה העגלה

עליה.

.„ÔÈÒÈ¯z ‰LÏL15:Ô‰ÛeÙk‰ ÒÈ¯z16‡ÓË - ¿»¿ƒƒ≈¿ƒ«»»≈
Ò¯„Ó17ÔBtÓ˜a Ba ÔÈ˜ÁOnLÂ ;18;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆¿«¬ƒ¿«¿»≈¿≈≈

ÌÈi·¯Ú‰ ˙ˆÈ„Â19‡È‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ
‰¯eˆÏ ‰ÈeOÚ20ÏÎÂ ,Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡Â „·Ïa ¬»¿»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿≈»»¿»

Ïk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»≈¿«≈À¿»»
.¯wÚƒ»

לוחמים.15) של מקיף 16)מגינים והוא מרזב בתבנית
האוייב. חיצי מפני ומגן צדדים משלושה הגוף את

הקרב.17) בשדה בו שוכבים שהחיילים בשדה 18)מפני
ואין  לוחמים של מתריס וקטן ישר והוא הקרב משחקי

וישיבה. לשכיבה בו שמשמש 19)משתמשים קטן תריס
ילדים. לשחוק בה.20)רק להתגדר

.‰¯BÚ ÏL ÔÈÒea¯z ‰LÏL21:Ô‰ÌÈ¯tÒ ÏL22- ¿»«¿ƒ∆≈∆«»ƒ
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ÂÈÏÚ ÔÈÏÎB‡LÂ ;Ò¯„Ó ‡ÓË23; »≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»»»≈¿≈≈

ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÁËBMLÂ¿∆¿ƒ»»∆«≈ƒ»ƒ¿¿ƒ
Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L24. ∆≈ƒ¿«¿≈»»

שערותיו.21) ניטלו שלא פשוט עור שמושיבים 22)כלי
המסתפרים. את שאומרים 23)עליו מפני מידרס לא אבל

עליו. לאכול היינו מלאכתנו, ונעשה עמוד עליו: ליושב
בלבד.24) אדם משמשי משמש והוא

.Â˙B‡ÒÈÒa ‰LÏL25:Ô‰‰hn‰ ÈÙlL26ÈÙlLÂ27 ¿»¿ƒ»≈∆ƒ¿≈«ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBq‰28ÔÁÏL ÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË -29‡ÓË ‡ÓË - «¿ƒ»≈ƒ¿»∆À¿»»≈¿≈

Ïc‚Ó ÏLÂ ;˙Ó30˙ˆ˜Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ≈¿∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»
Ïc‚Ó31.ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ B˙¯eˆÂ ƒ¿»¿»««»»
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שהוא.25) מה עליהם להעמיד המשמשים כלים
שלא 26) כדי עליו, רגליו מעמיד המיטה מן שהיורד

הקרה. הריצפה או הקרקע על לו 27)לעמוד המשמש
לרגליו. אלה 28)הדום לשני קרא למה לי נתברר לא

ובמשנה 29)"בסיס". דלופקי" "של כתוב במשנתנו
שולחן  "הוא שדלופקי רבינו מפרש א כ"ב, פרק כלים
ולכלי  היין לכלי מקומות ובו ארוך והוא לשתייה מוכן
[בירושלמי  כזה. לשולחן התכוון כאן שגם ונראה הפירות".
היא  למה "דולפקי לעזר: רבי אמר ב הלכה י"ז פרק שבת
(שלו) דידיה בסיס עליה, אוכל שהשמש מפני טמאה?
משמע, עליה". עומד שהשמש מפני טמאה? למה
משמש  והוא הדולפקי ליד יושבים אינם שהמסובים
מגישם  שהשמש ומשקין והאוכלין הכלים עליו להעמיד
טומאה  מקבל הוא למה לעזר רבי שאל ולפיכך למסובים,
אוכל  שהשמש מפני והשיב בלבד? כלים משמש הוא הלא
השמש  הלא מידרס, טומאת מקבל הבסיס אין ולמה עליו.
האדם  דריסת לשם נעשה לא שהבסיס מפני עליו? עומד
מן  כחלק טומאות שאר מקבל הוא כן פי על ואף עליו,

כמגדל,30)הדולפקי. עשוי גדול ארון עליו שמעמידים
סאה. ארבעים מקבל המגדל 31)והוא מן חלק הוא

טומאה. מקבל שאינו

.Ê:Ô‰ ˙BhÓ LÏL‰‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ‰ÈeOÚ‰ »ƒ≈»¬»ƒ¿ƒ»¿≈»
‰‡ÓË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk da ÔÈ˙BpL ÌÈ‚bÊ ÏLÂ ;Ò¯„Óƒ¿»¿∆«»ƒ∆¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»
˙BÎ·q‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯ÒnL ÔÈ‚¯Ò ÏLÂ ;˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈¿∆»»ƒ∆¿»¿ƒ»∆»∆«¿»

.Ì„‡ ÈLnLnÓ dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë -¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿≈»»

.Á˙BÏtLÓ LÏL32:Ô‰Ò¯„Ó ‰‡ÓË - Ï·Ê ÏL33; »«¿≈≈∆∆∆¿≈»ƒ¿»
Ô·z ÏL34ÌÈlÓb ÏL ıÏÁt‰Â ;˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -35 ∆∆∆¿≈»¿≈≈¿«À¿»∆¿«ƒ

¯˙BÈa ÌÈL˜ BlL ÌÈÏ·Á‰L ÈÙÏ ;ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -36 »ƒ¿¿ƒ∆«¬»ƒ∆»ƒ¿≈
Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z Ïa˜Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ÌÈ·ÚÂ37‡ˆÓÂ , ¿»ƒ¿≈»¿«≈∆∆¿«≈¿ƒ¿»

.„·Ïa ÌÈÏ·Á ‡l‡ ÈÏk ˙¯Bz ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ∆»¬»ƒƒ¿«

תבן.32) או זבל בהם שמוליכים גדולים מפני 33)סלים
עליו. יושב והנהג מלמעלה חלקי כיסוי לה שיש

התבן.34) על יושב והנהג מלמעלה רשת 35)פתוחה
מכמוציא  יותר רחבים הסריגה וניקבי עבים מחבלים עשוייה

עליו.36)רימון. לשבת אפשר ולכן 37)ואי לו, והדומה
לקבלה. ראוי אינו שהרי טומאות שאר מקבל אינו

.ËÔÈˆtÓ ‰LÏL38:Ô‰‡ÓË - ‰·ÈLÈÏ ÈeOÚ‰ ¿»«»ƒ≈∆»ƒƒ»»≈
Ò¯„Ó39ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈÚaˆ ÏLÂ ;40- ƒ¿»¿∆«»ƒ∆«ƒƒ∆«≈ƒ

˙Ó ‡ÓË ‡ÓË41ÌÈ·Ú ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ˙Bzb ÏLÂ ; »≈¿≈≈¿∆ƒ∆¿ƒ»»¬»ƒ
ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - Ba ÔÈtÁÓe¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈

Ì„‡42. »»

(ויקרא 39)מחצלאות.38) הכתוב מן למדו ב פד, בשבת
שמפץ  יטמא", הזב עליו ישכב אשר המשכב "כל ד): טו,
ומתוך  עץ. כלי מפשוטי שהוא פי על אף מידרס מיטמא
הכלל: מן טומאות, בשאר גם מיטמא - מידרס שמיטמא

מת. טמא מיטמא מידרס המטמא אותם 40)שכל וכורכים
כלי 41)בו. כפשוטי נידון אינו לקבלה עשוי שהוא מפני

מידרס. מיטמא אינו לישיבה נעשה שלא ומפני עץ,

את 42) משמשים שאינם עץ, כלי שפשוטי נתבאר, וכבר
בלבד  מלאכה בשעת ורק חפציו או כליו אלא עצמו האדם

טומאה. מקבלים אינם -

.È˙B˙ÓÁ LÏL43ÔÈÏÓ¯ez ‰LÏLe Ô‰44:Ô‰ »¬»≈¿»¿»ƒ≈
?Ô¯eÚL ‰nÎÂ .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó‰«¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿»¿«»ƒ»
ÔÈ‡LÂ .‰MÓÁ - ÏÈÓ¯ez‰Â ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ - ˙ÓÁ‰«≈∆«¿»»«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ»¿∆≈»
‚c‰ ˙B¯BÚ ÏLÂ ;˙Ó ‡ÓË ÌÈ‡ÓË - ¯eÚMk ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿∆«»

ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -45. »ƒ¿

הרועים.44)נודות.43) למע 45)ילקוט לה נתבאר
כלל. מיטמא אינו שבים חיים בעלי שעור ג, הלכה א בפרק

.‡È:Ô‰ ˙B¯BÚ ‰LÏLÁÈËLÏ ÈeOÚ‰46‡ÓË - ¿»≈∆»¿»ƒ«»≈
ÌÈÏk CÈ¯Î˙Ï ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó47;˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ƒ¿»¿∆»¿«¿ƒ≈ƒ»≈¿≈≈

˙BÚeˆ¯ ÏLÂ48ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÔÈÏcÒ ÏLÂ ¿∆¿¿∆«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ
.ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L∆≈»»«¿ƒ

עליו.46) ויושבים הקרקע על אותו לכרוך 47)שפורסים
כלים. חתכו 48)בו ולא לרצועות שייחדו עור פירוש,

פעמים, כמה כבר ונתבאר מלאכתו נגמרה לא כן ואם עדיין,
אבל  טומאה, מקבל אינו מלאכתו נגמרה שלא שדבר
טומאת  בהלכות (רבינו טומאה מקבלות חתוכות רצועות

ו). הלכה י"ג פרק צרעת

.·È:Ô‰ ÔÈÈ„Ò ‰LÏL‡ÓË - ‰·ÈÎLÏ ÈeOÚ‰ ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿ƒ»»≈
˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - ˙Î¯ÙÏ ÈeOÚ‰Â ;Ò¯„Ó49ÏLÂ ; ƒ¿»¿∆»¿»…∆»≈¿≈≈¿∆

Ì˜B¯‰ epnÓ „nÏ˙iL È„k B˙B‡ ÔÈOBÚL ,˙B¯eˆ50 ∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈
.Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -»ƒ¿¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

עליו 49) יש בו ומתחמם בשוליו מתעטף שהשמש מפני
ב). יד, (ביצה בגד הסדין 50)תורת על שונות צורות עשו

כמותן. ירקום שהרוקם כדי

.‚È:Ô‰ ˙BÁtËÓ LÏLÌÈ„È ÏL51Ò¯„Ó ‰‡ÓË -52; »ƒ¿»≈∆»«ƒ¿≈»ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË - ÌÈ¯ÙÒ ÏLÂ53˙n‰ ÈÎÈ¯Îz ÏLÂ ; ¿∆¿»ƒ¿≈»¿≈≈¿∆«¿ƒ≈«≈

ÈÂÏ Èa ÈÏ· ÏLÂ54ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ¿∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

הידיים.51) את בה פרק 52)שמנגבים כלאיים בירושלמי
עליה. וישן הכסת על שנותנה מפני מפרש: ב הלכה ט

תוך 53) כמין אותה שעושה "מפני אמרו: שם בירושלמי
בה". ומתחמם בחיקו המנגנים 54)ונותנה שהלוויים

אחרים. ניגון וכלי נבליהם בהן מכסים המקדש בבית

.„È„i‰ Ba ÔÈÒÈÎnL ,„È BÓk ÈeOÚ‰ ¯BÚ∆»¿»∆«¿ƒƒ«»
‡¯˜p‰ ‡e‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰pv‰ ÈtÓ ˙BÚaˆ‡‰Â¿»∆¿»ƒ¿≈«ƒ»¿«≈»∆«ƒ¿»

:Ô‰ ÔÈÈÏ˜¯t ‰LÏLe .ÔÈÈÏ˜¯t‰iÁ È„iˆ ÏL «¿¿ƒƒ¿»«¿¿ƒƒ≈∆«»≈«»
ÛBÚÂ55ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Ó ‡ÓË -56ÏLÂ ; »»≈ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»¿∆

ÌÈ·bÁ57;ÌÈ·‚Á‰ Ba ÔÈ˙BpL ,˙Ó ‡ÓË ‡ÓË - «»ƒ»≈¿≈≈∆¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈˆi˜ ÏLÂ58,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ˙B¯t ÔÈˆi˜Ó BaL , ¿∆«»ƒ∆¿«¿ƒ≈»ƒ¿

Ì„‡ ÈLnLnÓ BÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿≈»»

מלומדים 55) וחזקים גדולים בעופות משתמשים הציידים
לובשים  לצייד יוצאים וכשהם קטנות, וחיות עופות לצוד
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לפקודתו  הנשמע העוף את עליו ומעמידים היד על פרקלין
הפרקלין  האות. את לו נותן כשבעליו חיים בעלי אחר ורודף
ציפורני  שריטות מפני הצייד של ידו על ומגן ורחב חזק הוא

מעל 56)העוף. העוף את מוריד הוא לנוח רוצה כשהצייד
שלא  וכדי עץ, על גבו ומשעין הפרקלין את פושט ידו,
העץ. ובין ביניהם הפרקלין את משים הוא בגדיו את ילכלך

חגבים.57) בהם לחים.58)שתופסים פירות מלקטי
צורך 59) זה ואין בלבד הלכלוך מפני להגן הוא תשמישם

ב). הלכה ז פרק למעלה (ראה עצמו האדם גוף

.ÂË:Ô‰ ˙BÎ·Ò LÏL‰cÏÈ ÏL60Ò¯„Ó ‰‡ÓË -61; »¿»≈∆«¿»¿≈»ƒ¿»
‰˜Ê ÏLÂ62˙Ó ‡ÓË ‰‡ÓË -63˜ÁOÏ ÔÈOBÚLÂ ; ¿∆¿≈»¿≈»¿≈≈¿∆ƒ¿«≈

Ï da¯ÎL È˙BL64dÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - »¿≈≈»¿»ƒ¿¿ƒ∆≈»
.Ì„‡ ÈLnLnÓƒ¿«¿≈»»

ראשה.60) את בה מכסה צעירה שאשה סבכה
עליה.61) ויושבת מסירתה היא דרכן 62)לפעמים אין

הסבכות. ובגדיו.63)להוריד אדם תכשיטי נשים 64)ככל
האורחים. לפני ומשחקות למסבאות באות צנועות בלתי
מאוד  רחבות שנקביהן מיוחדות סבכות לובשות אלו נשים

כלי. תורת עליהן אין ולפיכך דרכן, בולטות והשערות

.ÊË:Ô‰ ÔÈÏcÒ ‰LÏLÏL ;Ò¯„Ó ‡ÓË - Ì„‡ ÏL ¿»«¿»ƒ≈∆»»»≈ƒ¿»∆
‰Ó‰a ÏL ˙BÎzÓ65˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -66ÌÚL ÏL ;67 «»∆¿≈»»≈¿≈≈∆««

‰¯ÈÙˆ ÏLÂ68ÌeÏkÓ ¯B‰Ë -69Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿∆¿ƒ»»ƒ¿¿»∆»»»
Èe‡¯ ‡e‰L B‡ ,·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿∆¿»∆»
‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‡l‡ [CÎÏ] ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»¿»∆»ƒ¿»»«∆∆¬≈
LnLÓe ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰OÚ ;Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë»ƒ«ƒ¿»«¬»ƒ¿»»«∆∆¿«≈
‡nË˙Ó - „È„¯‰Â ˙Èlh‰ ÔB‚k ,‰·ÈLÈ‰ ˙‡ dnÚƒ»∆«¿ƒ»¿««ƒ¿»¿ƒƒ¿«≈
LÈÂ ;˙Óa ‡nË˙Ó - Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ˙Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆≈«¿
˙B·‡ ¯‡La ‡nË˙Ó - ˙Óa ‡nË˙n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»¬
,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ˙B·‡ ÔÈa ,˙B‡Óh‰«À¿≈»∆»≈∆ƒ¿≈∆

ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡nË˙Óe70. ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

פרסות 65) על ברזל סנדלי מנעילים למלחמה היוצאים
בדבר:66)סוסיהם. טעמים שלושה נאמרו א נט, בשבת

בהם  החיילים שותים מצויים, כלים כשאין במלחמה, א.
ורץ מי  רגליו על הסנדלים את שם הוא בורח כשהאדם ב. ם;

את  לסוך שמן בו נותנים החיילים ג. והברקנים; הקוצים על
רך.67)גופם. עץ לולבי 68)מין מפרשים ויש גמי. מין
-69)דקל. בהמה וכלי בהמה, של בסנדלים המדובר

ראויים  אינם אלה וסנדלים טומאה. מקבלים אינם
למעלה. האמורים ראשון 70)לתשמישים שהם פי על אף

ב). הלכה הטומאות אבות מהלכות ז פרק (ראה לטומאה

.ÊÈ:Ô‰ ˙Bt˜ LÏL‰‰e‰Ó71‰‡È¯a‰ ÏÚ d‡ÏhL72 »À≈¿»∆¿»»««¿ƒ»
‰‡È¯a‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -73‰ÏB„b‰ ÏÚ ‰pË˜ ;74- ¿ƒ«««¿ƒ»¿«»««¿»

˙BÂL eÈ‰ ;‰ÏB„b‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰75¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ«««¿»»»¿ƒ««
‡L ?‰È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ „ˆÈk .˙ÈÓÈt‰‰·w Ì76 «¿ƒƒ≈«¿ƒ«¬∆»∆ƒƒ¿»
˙B¯B‰Ë Ô‰ÈzL - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa77. ¿ƒƒ¿≈∆¿

את 72)בלוייה.71) לה וחיבר קטן נקב היה בבריאה

כמוציא  הגדולה ניקבה כך ואחר הנקב, את וסגר המהוהה
תוקן. לא זה ונקב במהוהה 73)רימון טומאה נגעה ואם

משנה). (כסף שלימה שהיא פי על אף נטמאה, לא
מהוהות.74) או בריאות או 75)ושתיהן בריאות ושתיהן

הראשון.76)מהוהות. הקטן הנקב את שטלא אחר
טפילה 77) היא שהמהוהה מפני טומאה. מקבלות אינן

לפנימית. והחיצונה לגדולה הקטנה וכן לבריאה

.ÁÈ:Ô‰ ˙BÒ˜t ‰LÏLÔÈ¯ÈÙÈt‡‰78ÔÈÁÈpnL . ¿»ƒ¿»≈»∆ƒƒƒ∆«ƒƒ
Ò¯„Ó ‡ÓË - ÌÈ¯Ùq‰ ÂÈÏÚ79Ïea˜ ˙Èa Ba LiLÂ ; »»«¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ

‰ÂÚL80˙Ó ‡ÓË ‡ÓË -81‰˜ÏÁ ;82‰¯B‰Ë - «¬»»≈¿≈≈¬»»¿»
ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏkÓ83Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿¿ƒ∆≈»»«¿ƒ¿≈»

Ò¯„ÓÏ84. ¿ƒ¿»

מונחים 78) וביניהם בצירים מחוברים עץ לוחות שני
ספרים  מניחים הלוחות גבי על הקלף. או הניירות
על  ויושב הקיפול את פותח הוא לכתוב רוצה וכשהסופר

ביניהם. המונח הקלף על וכותב הלוחות משום 79)שני
לישיבה. גם עשוי קטנים 80)שהוא בלוחות כאן המדובר

בו  להניח קיבול בית בהם יש ואם לישיבה. ראויים שאינם
(בתקופה  בחרט עליו ולכתוב הלוח על למרוח שעווה
ואפשר  שעווה גבי על בחרט לכתוב היו רגילים העתיקה
שנית). עליה ולכתוב השעווה על החרוט את להחליק היה

קיבול.81) כלי בו 82)ככל ואין שטוח הוא הלוח כלומר,
קיבול. פשוט.83)בית  קרש  בקטן 84)והוא המדובר

ישיבה. כדי בו שאין

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
וכו'.1) להם ושאין ותוך, אחוריים להם שיש הכלים יבאר

במשקין. מהן אחד שנטמא כיס, שבתוך כיס ודין

.‡ÌÈÏk‰ Ïk2e‡ÓËpL Ïea˜ ˙Èa Ô‰Ï LiL »«≈ƒ∆≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡3‰Óe¯˙Ï ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -4‡ÏÂ , ¬≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿»¿…

Ô‰È‚‡5˙ÙOa Ú˜BM‰ Úaˆ‡ ÌB˜Ó ‡ÏÂ Ô‰ÈÊ‡ ‡ÏÂ »¿≈∆¿…»¿≈∆¿…¿∆¿««≈«ƒ¿«
ÈÏk‰6Ôlk e‡ÓË - ÈÏk‰ CBz ‡ÓË .7ÔÈ˜LÓ eÏÙ . «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿¿À»»¿«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Èpk ÏÚ ÔÈ‡ÓË8Ô‰ÈÊ‡ ÏÚ B‡ Ô‰È‚‡ ÏÚ B‡ ¿≈ƒ««≈«≈ƒ«»¿≈∆«»¿≈∆
ÌÈÏk‰ ˙B„È ÏÚ B‡9Ô·bÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏa˜Ó‰10Ô‰Â «¿«≈ƒ«¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿»¿≈

ÔÈ¯B‰Ë11.e‡ÓË ‡Ï Blk ÈÏk‰ È¯BÁ‡ elÙ‡Â . ¿ƒ«¬ƒ¬≈«¿ƒÀ…ƒ¿¿

מ"'ו.2) פכ"ה הכלי.3)כלים באחורי נגעו טמאים משקין
ב 4) יז, [בפסחים מ"ט). (שם טמא תוכן גם לקודש אבל

מחמת  שנטמאו אמורים? דברים "במה יהודה: ר' אמר
נטמאו  אבל חכמים), מגזירת כלים (שמטמאים משקין
גבו, נטמא - תוכו נטמא התורה) מן (שמטמא שרץ מחמת

תוכו"]. נטמא - גבו הכלים.5)נטמא רגילים 6)שפתות
אצבע  בו להניח מקום הכלי, בשפת שקיעה לעשות היו

הקדירה. את נושא כשהאדם שנימנו 7)אגודל אלו כל
להם.8)למעלה. המחוברים הכלים  יד 9)בסיסי כגון

מחבת. במקום 10)של שעליהם המשקין יגעו שלא כדי
טומאה. בנוגעים 11)המקבל אלא משקין טומאת גזרו לא

והם  להם, הטפלים בחלקים בנגעו לא אבל הכלי, בגוף
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קיבול  בית להם יש אם ואפילו הכלי, מן כמובדלים נידונים
בפירושו). (רבינו מיטמאים אינם

.·„Á‡12˜O‰ ÈÏk13ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰ ÔB‚k ,14B‡ , ∆»¿≈««¿««ƒ¿««¿ƒ
,ıÚ ÈÏk „Á‡Â ,˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»¿«»ƒ¿«¿»¿∆»¿≈≈

Ë Ì‡ ,˙BÏtLÓe ˙Bt˜ elÙ‡ÔÈ˜LÓa Ô‰È¯BÁ‡ e‡Ó ¬ƒÀ«¿≈ƒƒ¿¿¬≈∆¿«¿ƒ
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï -15. …ƒ¿»»

סחורות.14)שם.13)בין.12) לאריזת גדולים שקים
והגב 15) גב, נעשה התוך ונמצא להפוך, אפשר אלה כלים

לחלק  אין שבהם לומר תטעה שלא רבינו, ומלמדנו תוך.
תוכם. נטמא גבם נטמא אם ולכן ותוך, גב בין

.‚ÈËeLt16ÛËL ÈÏk17Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L18ÔB‚k , ¿≈¿≈∆∆∆≈¿ƒ¿ƒ¿»¿
‡Ï·ËÂ ÔÁÏM‰19ÔÙc dÏ ÔÈ‡L20ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «À¿»¿«¿»∆≈»…∆ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó21Ô‰È¯BÁ‡ e‡ÓË Ì‡ , ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«»ƒƒ¿¿¬≈∆
ÔÎBz ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa22ÛËL ÈÏk ÈËeLt Ï·‡ . ¿«¿ƒ…ƒ¿»»¬»¿≈¿≈∆∆

ÂÈÏÚ ÌÈLiL ¯BÚ‰Â ‰hn‰ ÔB‚k ,Ò¯„ÓÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»¿»∆¿≈ƒ»»
CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â23‡l‡ , ¿«ƒ≈¿«≈»∆≈»∆¬«ƒ»∆»

‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó B‡ ÔÎBzÓ Ô‰a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔÈa≈∆»¿«¿ƒ»∆ƒ»≈¬≈∆ƒ¿»
Blk ÈÏk‰24˙BcÓ ÔÎÂ .25ÔÓLÂ ÔÈÈ26‡ÓBÊÂ , «¿ƒÀ¿≈ƒ«ƒ»∆∆¿»
˙B¯ËÒÈÏ27,- ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ,Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓe ƒ¿¿¿«∆∆∆«¿»¿«∆∆∆«ƒ

CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï ÔÈ‡28ÏÚ ÔÈ˜LÓ ÏÙ Ì‡ ‡l‡ , ≈»∆¬«ƒ»∆»ƒ»««¿ƒ«
Ô˙ˆ˜Ó29ÓË -Ôlk e‡30.ÌÈ„‚a‰ BÓk , ƒ¿»»ƒ¿¿À»¿«¿»ƒ

מ"א.16) נקראים 17)שם במקווה טהרה להם שיש כלים
במים" "ושטף כא): ו, (ויקרא הכתוב מלשון שטף", "כלי
קיבול). בית להם שאין שטף כלי = שטף כלי (פשוטי
ראוי  בין הבדל אין מתכת בכלי אבל עץ, בכלי המדובר
אינו  רבינו בלשון שטף כלי [סתם ראוי. לא לבין למדרס

מתכות]. כלי עליהם.18)כולל לשכב או לשבת
עליה.19) ואוכלים הקרקע על אותה ששוטחים עור או מעץ

ה"ו)]. פכ"ז למעלה (ראה "והדלפקי" אמרו [במשנה
שהרי 20) פשוט, כלי אינה מסגרת לה כשיש מסגרת.

לקבלה. ה"י.21)ראוייה פ"א למעלה הצד 22)ראה
נקרא  - עליו לאכול נוח שיהיה כדי במעצד שהוחלק העליון

השני. מהצד היינו ו"אחוריו" בין 23)"תוך", הבדל אין
לתוכם. א.24)אחוריהם לח, מ"ג.25)בכורות שם

את 26) בהן ושואבים ושמן, יין בהם שמודדים כלים
משני  בהם נדבק הסמיך והמשקה החבית, מן המשקין

שאיבה. אגב בכלים 27)הצדדים ליסטרא. וזומא במשנה:
כף  כעין עשוי האחד שראשו כלי רבינו: מפרש מ"ב, פי"ג
וראשו  האש, על לצלותו בשר עליו ומניחים מנוקבת, גדולה
בבשר  אותו ותוחבים שיניים, שלוש בעל כמזלג עשוי השני

אגב 28)הנצלה. בשוה צידיהם שני מתלכלכים המידות
(הרא"ש  טומאה לענין ביניהם לחלק אין ולפיכך מלאכתם,
בה  להשתמש אפשר ליסטרא, וזומא למשנתנו). בפירושו

ו  צידיה, ומשני ראשיה בית משני להן יש משמרת וכן מסננת
שם). (ר"ש בו משתמש ולפעמים מאחוריהן, קטן קיבול
כלפי  קצת כפופים ששוליהן מבאר, ישראל' [ב'תפארת
המסננת  את כשמניחים נקביהם יסתתמו שלא כדי מעלה,

מנוקב]. שאינו שהוא.29)בכלי מקום מפני 30)בכל

וזה  עיקר זה אומרים אנו אין שוה, תשמישם הצדדים ששני
כגוף  הכל דנים אלא כאחוריים, דינו יהיה והטפל טפל,
בתרא  בבא כלים, מתוספתא הקשה [במשנהֿלמלך אחד.
אולם  הכף, נטמא לא המזלג נטמא שאם האומרת פ"ג,
מאיר  ר' דעת לפי שנאמרה משמע, התוספתא מלשון
שם]. ראה ותוך. אחוריים לה יש ליסטרא שזומא במשנתנו,

.„Úc¯n‰31„ÓÏn‰Â32.CB˙Â ÌÈ¯BÁ‡ Ô‰Ï LÈ - ««¿≈«¿««¿»≈»∆¬«ƒ»
¯eÁ¯Á‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ ?„ˆÈk33ÔÓ ‡ÓË ‡Ï - ≈«»¿«¿ƒ«««¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ‡l‡ ¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ ıÚ‰34,„·Ïa »≈«»««¿∆»ƒ¿»¿»ƒƒ¿«
Ô·¯c‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ıÚ‰ ¯‡Le¿»»≈»¿≈ƒ»¿«¿ƒ««»¿»
.Ô·¯cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï -…ƒ¿»∆»«¿»»¿»ƒ«¿ƒ«»¿»
ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡Ï ıeÁÂ ‰Ú·LÏ ıeÁ eÏÙ»¿¿ƒ¿»¿¿«¿»»¬≈∆ƒ¿ƒ
‡l‡ e‡ÓË ‡ÏÂ ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL Ïeaƒ̃∆»¿«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¿∆»

ıeÁÏÂ BÚbÓ ÌB˜nÓ35. ƒ¿«»¿«

מ"ב.31) לכוון 32)שם הבהמה צואר על שנותנים
הוא  שמרדע רבינו כתב כב, הלכה יג בפרק [למעלה הילוכה

וצ"ע]. האחד 33)מלמד, שלראשו ארוך, עץ הוא המרדע
במחרישה, שנדבק העפר את בו לנער רחב ברזל מחובר
נקרא  זה ברזל החרישה. את המעכבים שרשים בו ולחתוך
מחובר  השני ולראשו הכ"ב), פי"א למעלה (ראה חרחור

"דרבן". ונקרא קטן, יותר חכמים 34)ברזל שיערו
מלאכתו. לצורך כזה לשיעור זקוק חלקי 35)שהחרחור

יותר  המרוחקים הטומאה נגיעת מקום צידי משני העץ
הדרבן. מן וארבעה החרחור מן טפחים משבעה

.‰ÒÈk36- ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÒÈk CB˙aL ƒ∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿«¿ƒ
B¯·Á ‡ÓË ‡Ï37?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .38eÈ‰Lk …ƒ¿»¬≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

Û„BÚ ÔBˆÈÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÂL Ô‰È˙B˙ÙO39 ƒ¿≈∆»ƒ¬»ƒ»»«ƒ≈
ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË - ÈÓÈt‰ ‡ÓËÂ40- ÔBˆÈÁ‰ ‡ÓË , ¿ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿»«ƒ

ÈÓÈt‰ ‡ÓË ‡Ï41Ì‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,ı¯M·e . …ƒ¿»«¿ƒƒ«∆∆≈»≈»ƒ
‡Ï - Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓË42.B¯·Á ‡ÓË ƒ¿»∆»≈∆…ƒ¿»¬≈

מ"ב.36) כו פרק והטעם,37)שם מחוברים. הם אפילו
השני. של כגבו נידון זה כיס של שתוכו מפני

ה"א.38) פ"ד בתרא בבא כלים, בולט 39)תוספתא
כתוך, הפנימי נידון זה במקרה הפנימי. משפת למעלה

כאחוריים. גבו.40)והחיצון נטמא - תוכו נטמא כדין
תוכו.41) נטמא לא - גבו נטמא משקין, שבטומאת
בתוספתא 42) (משנהֿלמלך). "לא" התיבה: את למחוק

אחד  נטמא אם פירוש, שווים", שניהם בשרץ "אבל כתוב:
היא  שרץ שטומאת מפני והטעם, השני. גם נטמא - מהם
שנתבאר  כמו ואחוריים, תוך בין חילקו לא התורה מן

א. בהלכה למעלה

.Â˜˜BÁ‰43Ú·¯44„Á‡ ıÚa Ú·¯ ÈˆÁÂ45‡ÓËÂ «≈…««¬ƒ…«¿≈∆»¿ƒ¿»
ÈM‰ ‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa Ô‰Ó „Á‡46‡ ,Èt ÏÚ Û ∆»≈∆¿«¿ƒ…ƒ¿»«≈ƒ««ƒ

CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ ?„ˆÈk .„Á‡ ıÚ Ô‰L∆≈≈∆»≈«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿
ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ,ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ - Ú·¯‰»…«»…««¬»¿≈ƒ«¬ƒ»…««¬»
Ú·¯‰ ÈˆÁ - BÎBzÓ Ú·¯‰ ÈˆÁa eÚ‚ ;ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ»¿«¬ƒ»…«ƒ¬ƒ»…«
‡e‰LÎe .ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ¯BÁ‡Â Ú·¯‰ ,ÌÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»¿≈ƒ»…««¬»¿ƒ¿∆
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ze`ewnקנב zekld - dxdh xtq - oeiq c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ïk‰ ˙‡ ÏÈaËÓ - ÏÈaËÓ47B‡ Ú·¯‰ È¯BÁ‡ e‡ÓË . «¿ƒ«¿ƒ∆«…ƒ¿¿¬≈»…«
ÈÏk‰ È¯BÁ‡ È¯‰ - ÔÈ˜LÓa Ú·¯‰ ÈˆÁ È¯BÁ‡48 ¬≈¬ƒ»…«¿«¿ƒ¬≈¬≈«¿ƒ

ÌÈ¯BÁ‡‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L ,‡ÓË49. »≈∆≈¿ƒ∆»¬«ƒ

מ"ד.43) כה פרק לוג.44)שם = הקב רביעית
בשני.45) רובע וחצי האחד, בראשו שהם 46)רובע מפני

השני  ואין לו, מיוחד תשמיש מהם אחד ולכל כלים, כשני
עמו. לפי 47)משמש נטמא, שלא החלק אותו אפילו

השלמות  ראה בפירושו. (רבינו אחד" גוף "עצם שהוא
ג). הכלי.48)להלכה כל  אחורי לענין 49)פירוש,

ידי  על כשנטמאו אבל עצמם, מחמת להם הבאה טומאה
עצמו. התוך מטומאת יותר מתפשטת טומאתם אין - התוך

.ÊÒBÓe˜Ó˜50z¯Ó ‰È‰Â ÔÈ‡ÓË ÂÈ¯BÁ‡ eÈ‰L- ÁÈ À¿∆»¬»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ«
eÚ‚Â BÎBzÓ ÔÈ˜LÓ e‡ˆÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»¿«¿ƒƒ¿»¿
BÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÎB˙Ï e¯ÊÁÂ ÂÈ¯BÁ‡a«¬»¿»¿¿∆»¬≈««¿ƒ∆¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈ¯B‰Ë51. ¿ƒƒ¿»

מ"ח.50) ותוך 51)שם אחוריים שאין לקודש, לא אבל
א. בהלכה למעלה שביארנו כמו לקודש,

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé

zF`ewn zFkld
zF̀ewnzFkld-dxdhxtq

¦§¦§¨
¦§¦§̈

ÈÓa ‡ÓË Ïk ÏaËiL .‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ∆ƒ¿…»»≈¿≈
.¯‰ËÈ Ck ¯Á‡Â ‰Â˜Óƒ¿∆¿««»ƒ¿«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
טהרה 1) להם אין כלים, בין אדם בין הטמאים, שכל יבאר

חייבי  זמן במקווה. טהרה להם שאין הכלים במקווה. אלא
כוונה  צריך אם בבגדיהם. טבלו ואם אימתי, טבילות
באדם  החוצץ דבר מים. לביאת ראוי צריכים ואם לטבילה

וכלים.

.‡ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk2e‡ÓËpL ÔÈa , »«¿≈ƒ≈»»≈≈ƒ≈∆ƒ¿¿
ÏL ‰‡ÓËa e‡ÓËpL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ‰¯eÓÁ ‰‡ÓËÀ¿»¬»∆»≈∆ƒ¿¿¿À¿»∆

Ô‰È¯·c3ÌÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ‡l‡ ‰¯‰Ë Ô‰Ï ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆≈»∆»√»∆»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
Ú˜¯wa ÔÈÂ˜p‰4. «ƒ¿ƒ««¿«

כלל.2) טהרה להם שאין אוכלין חכמים.3)להוציא דברי
ויתבאר 4) ה"א. ט, פרשתא שמיני, פרשת כהנים' 'תורת

הבאות. בהלכות

.·ÒeaÎÂ ¯Oa ˙ˆÈÁ¯ ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»¿ƒ«»»¿ƒ
‰ Ïk ˙ÏÈ·Ë ‡l‡ BÈ‡ - ‰‡Óh‰ ÔÓ ÌÈ„‚aÛeb ¿»ƒƒ«À¿»≈∆»¿ƒ«»«
ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :·Êa ¯Ó‡pL ‰ÊÂ .‰Â˜Óa5- ¿ƒ¿∆¿∆∆∆¡«¿»¿»»…»««»ƒ

BÙeb Ïk ÏaËiL ,¯ÓBÏk6¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«∆ƒ¿…»¿«ƒƒ¿»
‰pËw‰ Úaˆ‡ L‡¯Ó ıeÁ Blk Ï·Ë Ì‡L ,ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ∆ƒ»«À≈…∆¿««¿«»
ÏÚ Û‡ ,‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿À¿»¿»«¿»ƒ»≈∆««

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ Ô‰L Èt7‡·eÈ ÌÈna :¯Ó‡ È¯‰ , ƒ∆≈ƒƒ«¿»¬≈∆¡«««ƒ»

·‡ ÔÈa - ¯‰ËÂ ·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÂ8ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÏ ¿»≈«»∆∆¿»≈ƒ¿«»¿»«¿≈ƒ
e‡B·iL9ÌÈna10. ∆»««ƒ

מטהרת.5) ידיים ששטיפת לכאורה חלקי 6)ומשמע
ה"י). לקמן (ראה לעיניים הנראים תלמיד 7)הגוף ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו, משלוש8ֿ)מפי אחת

נאמרו  אם ופירושה: בהן, נדרשת שהתורה המידות עשרה
הענינים  לכל מזה ללמוד יש אחד, בענין דינים פרטי בתורה

כך. דיניהם שיהיה גופם.9)הדומים הסמיכו 10)כל
הכתוב. על זה דין חכמים

.‚,‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ - e‡ÓËpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆
Ò¯Á ÈÏkÓ ıeÁ11˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe12ıtn‰ ÔÎÂ13ÈÏk . ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿≈««»¿ƒ

‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â ,e¯aL˙ B˙‡Â :Ba ¯Ó‡ - Ò¯Á∆∆∆¡«¿…ƒ¿…¿≈»√»∆»
Ú˜¯wa B¯aÁ elÙ‡ .‰¯È·L14,¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â , ¿ƒ»¬ƒƒ¿««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈

ÏÓ elÙ‡Â‰È‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ - ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ e‰‡ «¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¬≈¿∆»»
Ìe‡OÚ Ò¯Á ÈÏÎk - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe .¯·MiL „Ú15 «∆ƒ»≈¿≈¿ƒƒ¿≈∆∆¬»

‰Ê ¯·„a16. ¿»»∆

א.11) פד, צרידה 12)שבת איש יועזר בן יוסי ב: יד, שם
כלי  ועל . . . טומאה גזרו ירושלים איש יוחנן בן ויוסי
– במקוה טהרה להם שאין אמרו שם ב טו, ובדף זכוכית.

חרס. כלי ב.13)כמו פד, שם תוספתא,14)מחצלת.
ה"ט. פ"ו בבאֿקמא "הואיל 15)כלים ב: טו, שבת

רבנן  שווינהו החול, מן זכוכית) כלי (של ברייתם ותחילת
חרס". ככלי חכמינו) אותם טהרה 16)(עשו לענין וכן

קבלת  להוציא התכוון זה" "בדבר שאמר ומה במקווה,
כשנגעה  אלא מטמא אינו חרס שכלי מגביהם, טומאה
(צידו  מגבו רק מיטמא זכוכית וכלי באווירו, טומאה
א) (טז, שם ובגמרא ה"ה. פט"ו כלים הל' ראה החיצון).
כמו  היתוך ידי על תקנה להם יש שכשנשתברו מפני נימקו:

זה. בענין מתכת לכלי דינם חכמים השוו מתכת, כלי

.„ıtn‰17Ïk ¯‡L ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈÏk‰ ÏÏÎa BÈ‡ ««»≈ƒ¿««≈ƒ«¿«¿ƒ¿»»
˙B‡Óh‰18ÈÏk ÏÏkÓ BÈ‡ ,Ïea˜ ÈÏk BÈ‡L ÈÙÏ . «À¿¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿«¿≈

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ıÚ19,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â . ≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
„·Ïa Ò¯„Ó ˙‡ÓËÏ ‰a¯˙20‰¯Bz ÔÈc21ÔÂÈÎÂ . ƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»¿≈»

‰a¯˙Â Le¯Ùa ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡L22,‰‡ÓËÏ ∆≈À¿»¿»√»¿≈¿ƒ¿«»¿À¿»
‰Â˜Óa ¯‰Ë˙Ó ÔÈ‡L ;‰Â˜Óa ¯‰ËÏ ‰a¯˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿«≈¿ƒ¿∆∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿∆
‰¯‰Ë ıtÓÏ ÔÈ‡Â .‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒ»¬ƒ«»¿≈¿«»»√»
‰ML ÏÚ ‰MMÓ ˙BÁt ¯‡MiL „Ú ,B˙ÚÈ¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ»«∆ƒ»≈»ƒƒ»«ƒ»

ÌÈÁÙË23. ¿»ƒ

ב.17) פד, לקמן.18)שם כמבואר מידרס, מטומאת חוץ
(הושוו)19) שהוקשו מפני כ. לא, ובמדבר לב. יא, ויקרא

קיבול. בית לו שיש שם האמורים לשק עץ כלי
עליו 20) ישכב אשר המשכב "וכל כד): טו, (ויקרא שנאמר

ומושב. למשכב המיוחדים עץ כלי פשוטי לרבות יטמא"
המקובל 21) הכלל כפי חכמים, מגזירת טומאה מקבל אבל

כלים  הל' (ראה מת טמא מטמא מידרס המטמא כל בידינו:
ה"א). א 22)פכ"ג פד, בשבת למעלה. שהבאנו מהדרשה

אינו  במקווה טהרה לו שאין דבר שכל הכתוב, מן למדו -
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אלא  הכתוב מיעט שלא שם וביארו מידרס, טומאת מקבל
שכל  חרס, כלי כגון טהרה, לו שיש דבר במינו שאין דבר
במינו  שיש מפץ אבל במקוה, ניטהר אינו מחרס העשוי דבר
מידרס  לטומאת נתרבה סלים, כגון במקוה, המתטהר דבר
שכל  ברור, יוצא כאן רבינו של [מלשונו המשכב". מ"וכל
נכללו  שלא מפני במקוה, טהרה להם אין עץ כלי פשוטי
הכתוב  מן מידרס לטומאת ונתרבו עץ", כלי "וכל בכתוב
במקוה. המיטהרים כלים במינם שיש מפני המשכב" "וכל
העשוי  מפץ ובין עץ כלי פשוטי בין ומחלק חולק, והראב"ד
כלי  שפשוטי ודעתו כלל, כלי שאינם אחרים, ועשבים מגמי
לטומאה  שנתרבו ומכיוון עץ", כלי "וכל באמור כלולים עץ
גמי  של מפץ אבל ענין, באותו הכתובה לטהרה גם נתרבו
אין  ולפיכך טומאה, לענין באמור נכלל לא כלל כלי שאינו
מפץ, ד"ה שם שבת 'תוספות' (ראה במקוה טהרה לו

כהראב"ד)]. כלים 23)שכתבו משנה, לטומאה. כשיעורו
מ"ז. פ"ו

.‰·f‰24ÔÈÚÓa ‡l‡ ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡25¯Ó‡ È¯‰L , «»≈»√»∆»¿«¿»∆¬≈∆¡«
ÔÈa ,ÔÈ‡Óh‰ ¯‡Le ‰·f‰ Ï·‡ .ÌÈiÁ ÌÈÓa :Ba¿«ƒ«ƒ¬»«»»¿»«¿≈ƒ≈

.‰Â˜Óa Û‡ ÔÈÏ·BË - ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

מ"ח.24) פ"א ראויים 25)מקוואות מתוקים מים של
– חמים מעיינות וכן מרים או מלוחים אבל לשתייה,
חטאת, מי גבי הי"ב פ"ו אדומה פרה בהל' כמבואר פסולים

חיים". "מים כן גם בהם אמרה שהתורה

.Â˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk26ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰ÏÈla Ô˙ÏÈ·hL ˙„ÏBÈÂ28e¯‡aL BÓk ,29ÔÈÚa ¿∆∆∆¿ƒ»»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿«

˙lÁzÓ ,Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Ï·BË È¯˜ ÏÚ·e .‰cƒ»««∆ƒ≈¿≈»«Àƒ¿ƒ«
‰ÏÈl‰30·¯Ú ˙BÙÏ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;31ÈÌÈna ıÁ¯ ««¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿∆∆ƒ¿««»ƒ

·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ CÏB‰Â Ï·BhL ,„nÏÓ -¿«≈∆≈¿≈ƒ¿ƒ«««¿»«∆¡≈
LÓL32. ∆∆

ב.26) קכא, ואינם 27)שבת לטומאתם, האחרון ביום
שלאחריו. ליום שייך שהלילה אע"פ שלפניו בלילה רשאים
הטומאה, יום גמר עד לחכות צריכים שאינם עוד, ומלמדנו
מהכתוב  למדו א כ, במגילה החמה. שקיעת עד היינו
ביום  . . . הטמא על הטהור "והזה ט): יט, (במדבר
בהיקש  לומדים וטבילה בלילה, פסולה שהזאה השביעי",
הבדל  שיש נראה מהזאה, טבילה שלמדו [ואע"פ מהזאה.
הטומאה, ימי שאחרי בלילה טבילה שתיהן: בין גדול
מי"א) פי"ב (פרה במשנה שהרי פסולה, והזאה כשירה
פרה  בהל' רבינו של לשונו גם וכן "פסול", סתם אמרו
אין  בזה: אמרו לא למה לברר ונשאר ה"א. פי"א אדומה
סרך]. משום ד"ה ב סז, נדה 'תוספות' ראה למחצה. היקש

(ויקרא 28) תורה כתבה בנדה ראייתה. לתחילת שמיני בליל
כל  בנדתה תהא – בנדתה" תהיה ימים "שבעת יט): טו,
צ, (פסחים לנדה (הושוותה) איתקש ויולדת הימים, שבעת

ה"ו.29)ב). פ"ד ביאה איסורי בהל' קדושה, בספר
החמה 30) הנץ לפני לטבול רשאי בלילה, קרי ראה אם

השלמות). ולא 31)(ראה הערב, כשהגיע מפרש רבינו
בענין  א סו, נזיר ו'תוספות' רש"י (ראה רש"י כפירוש

שמואל). היום.32)קושיית למחרת

.ÊÏ·Bh‰ Ïk33Ì¯Ú ‡e‰Lk BÙeb Ïk ÏaËiL CÈ¯ˆ »«≈»ƒ∆ƒ¿…»¿∆»…
¯ÚO Ïk ÏÈaËÈ - ¯ÚO ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡ ˙·a¿«««¿ƒ»»««≈»«¿ƒ»¿«
ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ .‰¯Bz ÔÈc BÙe‚k ‡e‰ È¯‰Â ,BL‡…̄«¬≈¿ƒ»¿»«¿≈ƒ

‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ô‰È„‚·a eÏaËpL34ÈtÓ , ∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈∆»¿»»∆¿ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L35‰cp‰ ÔÎÂ .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â36 ∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ¿≈«ƒ»

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ - ‰È„‚·a ‰Ï·hL∆»¿»ƒ¿»∆»À∆∆¿«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

...dphw rav` y`xn ueg

הקטנה  אצבע מראש חוץ כולו טבל "אם כתב ה"ב בפ"א
להטביל  הצורך אודות כאן ומוסיף בטומאתו", הוא עדיין

תורה. דין כגופו שהוא ראשו כל
דבר  גם נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד יש מכאן
טפל  הוא השיער שהרי יהודי, של קטנה ופעולה פעוט
שכן  באקראי, הוא הטבילה בשעת באדם שנמצא וזה לגוף
פעוט  עניין גם זאת ובכל ולטבול, ראשו לגלח היה יכול

כולו. להטביל שחייב עד גדול ערך לו יש זה 
לעני  פרוטה נתינת כמו קטנות הנראות פעולות גם כך
ידע  לא לעולם כי בפרסום להיעשות וצריכות הן חשובות
שראה  אחר אדם על פעולתו השפיעה כמה ועד רואהו מי
בסכום  מדובר שהרי לטעון מקום ואין הצדקה. נתינת את
נתינת  כי לכאורה, הגדולה החשיבות היא ומה כך כל זעום
בין  חילוק אין ה' ציווי על וכשמדובר ה' מצות היא צדקה
כשיקיים  ובנוסף, ה'. ציווי מקיימים מקרה ובכל לקטן גדול
את  אצלו הדבר יעורר מצוה" גוררת "מצוה הרי זו מצוה
בכל  שלם שיהיה עד מצוות, ועוד עוד לקיים ה'תיאבון'

ומצוותיה. התורה ענייני
(al oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

ב.33) ד, א.34)עירובין יח, סופגים 35)ביצה הבגדים
לגוף. המים את שם.36)ומעבירים

.ÁÏ·Bh‰ Ïk37‡Ï Ì‡Â ,‰ÏÈ·ËÏ Ôek˙‰Ï CÈ¯ˆ »«≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ…
ÔÈlÁÏ ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - Ôek˙38‰c elÙ‡ . ƒ¿«≈»¿»¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ»

B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ÔB‚k ,‰ek ‡Ïa ‰Ï·hL∆»¿»¿…«»»¿∆»¿»¿««ƒ
¯˜‰Ï ‰„¯È39˙¯zÓ BÊ È¯‰ -dÏÚ·Ï40Ï·‡ ; »¿»¿»≈¬≈À∆∆¿«¿»¬»

ÏaËzL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ ÌÈL„˜Ïe ‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿»»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿…
‰eÎa41. ¿«»»

א.37) לא, להיטהר 39)שם.38)חולין התכוונה ולא
ואףֿעלֿפי 40)מטומאתה. יוחנן. רבי דעת נגד שם, כרב

כאן  פסק יוחנן, כרבי הלכה יוחנן, ורבי רב בידינו: שכלל
לפי  היא שנתלש גל גבי שם הגמרא שמסקנת מכיוון כרב,

(כסףֿמשנה). רב ב 41)דעת יח, חגיגה ובמשנה שם.
– ולקודש תרומה, לטהרת כוונה צריכה – לתרומה אמרו:

קודש. לטהרת כוונה צריכה

.Ë˙ÙBk‰42ÌÈn‰ ˙n‡a BÏ ·LÈÂ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È43Ì‡ , «≈»»¿«¿»¿»«¿««««ƒƒ
¯B‰Ë - Blk C¯c ÌÈÓ eÒÎ44ıÙBw‰ .45CB˙Ï ƒ¿¿«ƒ∆∆À»«≈¿
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ÌÈÓÚt Ï·Bh‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜n‰46- ‰Â˜na «ƒ¿∆¬≈∆¿À∆¿«≈«¬«ƒ«ƒ¿∆
¯ÓB‡‰Â .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰47E„È L·k :B¯·ÁÏ48ÈÏÚ ¬≈∆¿À∆¿»≈«¬≈¿»¿»«

.‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰Â˜na«ƒ¿∆¬≈∆¿À∆

ה"א).42) פ"ח מקוואות (תוספתא, בחפירה 43)הקושר
מים. סאה ארבעים בה למים 44)שמכונסים נכנס כשאדם

המים  שנכנס הדעת על מתקבל רגליו על בעמידה כדרכו
אם  לבדוק צריך במים שישב כפות אדם אבל כולו, דרך

לא. או ה"י.45)נכנסו פ"ה שם.47)שם.46)שם
בתשובות 48) למים. כולו שייכנס כדי ראשו, על ללחוץ

טעם  מפרש כאן) בכסףֿמשנה (מובאה רצג סי' הריב"ש
כאילו  נראה הללו המקרים שלושת שבכל מפני הגיוני,
וטבילה  שחוק, לשם – ידך כבוש באומר – או להקר כוונתו
יגע  ואם ה"ח), (למעלה ולקודש לתרומה כוונה צריכה
אינה  שטבילה הרואים יאמרו וקדשים, בתרומה הזה הטובל
פ"י, רבתי כלה [במסכת מכשול. לידי ויבואו כוונה צריכה
על  דייב דילמא מגונה, זה הרי פעמים שני "והטובל אמרו:
אנשים  על מים יתיז שמא פירוש ליה" חזי ולא אינשי
אותם  יראה לא והוא לטבילה טבילה בין שם העומדים
אמרו  ושם ורואה). מסתכל הוא ראשונה טבילה (לפני
בדבר) יש (סכנה המיתה" דרך "הוא האמבטי לתוך שקופץ
הפליאה  וגדולה המקוה. לתוך בקופץ הדבר שהוא ומובן

זו]. ברייתא הביא לא שהריב"ש

.ÈÌÈ¯˙q‰ ˙Èa49e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÌÈËÓw‰ ˙È·e ≈«¿»ƒ≈«¿»ƒ≈»¿ƒƒ∆»
ÌÈ¯·È‡ - ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰ Ô‰a»∆««ƒ∆∆¡«¿»»…»««»ƒ≈»ƒ

„·Ïa ÌÈ‡¯p‰50˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿ƒƒ¿«¿««ƒ≈¿ƒƒƒ¿
ÔÈÈe‡¯51ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL52. ¿ƒ∆»»∆««ƒ¿…ƒ¿∆»»≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ53CB˙a Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏ : ¿ƒ»»¿¬»ƒ¿»¿«≈»»¿
¯Á‡Â ÌÈÓa ‰ÈËÓ˜ ÔÈa ‰ÁÈ„Ó ‰M‡ ‰È‰zL ,B˙Èa≈∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ»≈¿»∆»¿«ƒ¿««

d˙ÏÈ„b C¯„k ˙Ï·BË ‰M‡‰Â .ÏaËz Ck54˙‚¯B‡k , »ƒ¿…¿»ƒ»∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆
.da ˙‡ ‰˜ÈÓÎÂ¿ƒ¿ƒ»∆¿»

במצב 49) נמצא כשהאדם מגולים שאינם בגוף המקומות
דרשו:50)טבעי. ה"ה פ"ד מצורע, פרשת כהנים' ב'תורת

הסתרים". לבית פרט בנראה, כל אף בנראה ידיו "מה
כ 51) א.קידושין המים 52)ה, לבין המקומות אותם בין

החוצצים  הדברים הם מה יבואר הבא בפרק לשם. יגיעו אם
יב). הלכה ב.53)(ראה סו, נדה רבא, של מימרא

מיניקה 54) או אורגת שהיא בשעה הטבעית עמידתה כדרך
א). פז, (שם קצת מתכופפת שהיא בנה, את

.‡È‰M‡55ÏÓa ˙Ï·BË dÈ‡56˙Lia˙nL ÈtÓ , ƒ»≈»∆∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆
¯ÈÚ‰ ÈaÓ57Ô‚‰k ˙Ï·BË dÈ‡Â58dÏ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆∆«…∆¿ƒƒƒ»

dÚÈˆ‰Ï È„k Ba ‡ˆBiÎÂ ıtÓ59‡ÏÂ .ÏÓa ˙Ï·BË - «»¿«≈¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿»≈¿…
aËzÒ¯Á ÈÏk Èab ÏÚ Ï60ÈtÓ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÒ B‡ ƒ¿…««≈¿≈∆∆«¿«≈»∆ƒ¿≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÚz ‡ÏÂ ˙„ÁÙnL∆¿«∆∆¿…«¬∆»¿ƒ»

עוגנות.56)שם.55) שהספינות שמה 57)מקום הבאים
עסקיהם. 'תוספות'58)לרגל (ראה חננאל רבינו פירש כך

המצוי  הטיט מפני מפרש רש"י אולם אשה), ד"ה ב טו, שם
של  שאביו יפרש והוא וחוצץ. – רגליה על נדבק והוא שם,

עליהם. לעמוד הנהר קרקע על מפצים הניח שמואל
מה 59) כך מפרש רבינו בנמל. המסתובבים יראוה שלא

לבנותיו) (עשה לבנתיה עביד דשמואל אבוה שם: שאמרו
ב'ערוך'. פירש וכן תשרי. ביומי ומפצי . . שם.60).

.·ÈÌÈÏk‰ B‡ Ì„‡‰ „Á‡61ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ∆»»»»«≈ƒ…ƒ¿∆»»≈
ÔÈ·e ÌÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÔÈ·e ÌÈa≈»≈««ƒ¿ƒ»»»»≈≈»≈
¯Oa ÏÚ ˜a„Ó ËÈË B‡ ˜ˆa ‰È‰L ÔB‚k ,ÌÈn‰««ƒ¿∆»»»≈ƒÀ¿»«¿«
‡ÏÂ ,‰È‰Lk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰»»»««¿ƒ¬≈∆»≈¿∆»»¿…

‰¯Bz ¯·c .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ62¯·„ ‰È‰ Ì‡ : »¿»»∆¿ƒ»¿«»ƒ»»»»
‰˙ÏÚ ‡Ï - ÈÏk‰ ·¯ B‡ Ì„‡‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ıˆBÁ‰«≈∆∆…»»»…«¿ƒ…»¿»

‡e‰Â .‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï63;B¯È·Ú‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜iL »∆¿ƒ»¿∆«¿ƒ»»¿∆¿«¬ƒ
ÔÈa ·Ï ÏÚ B˙B‡ ÌO ‡ÏÂ ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿ƒ»»¿…»«≈≈
‰ÙBÁL Èt ÏÚ Û‡Â ıˆBÁ BÈ‡ - ¯·Ú ‡Ï ÔÈa ¯·Ú»«≈…»«≈≈¿««ƒ∆∆
Û‡ ,ıˆBÁ BÈ‡ - BËeÚÓ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba¯ ˙‡∆À¿≈ƒ»»∆ƒ≈≈«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ64ÏkL : «ƒ∆«¿ƒ»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»
BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c»»«≈ƒ»»«¿ƒ»»…»¿»
ÌeMÓ ‰¯Êb ,BËeÚÓ ÏÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë¿ƒ»««ƒ∆«ƒ¿≈»ƒ
‡Ï - Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ì‡ ,ıˆBÁ‰ ¯·c ÏÎÂ ;BaÀ̄¿»»»«≈ƒ»»∆∆À…
,ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ»¿»¿ƒ»««ƒ∆≈«¿ƒ»»
Ì‡L :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÂÈÏÚ „Èt˜n‰ Ba¯ ÌeMÓ ‰¯Êb¿≈»ƒÀ««¿ƒ»»ƒ¿≈»≈∆ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·c ÈÏk‰ Ûeb ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ¯Oa ÏÚ ‰È‰»»«¿«»»»««¿ƒ»»ƒ¿»ƒ
‰tË elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊÂ ˜ˆa ÔB‚k ,ÔÈˆˆBÁ‰«¿ƒ¿»≈¿∆∆¿«≈»∆¬ƒƒ»
;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‡e‰Â ,Ïc¯Ák¿«¿»¿«¿ƒ»»…»¿»¿ƒ»
Ì‡ ‡l‡ ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,Ì„‡‰ ·¯ B‡ ÈÏk‰ ·¯ ‰ÙBÁ ‰È‰ Ôk≈»»∆…«¿ƒ…»»»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

...uveg epi`

במהותה  פגם ולא בטבילה צדדי תנאי הוא החציצה עיכוב
ואינו  רובו את אפילו או מיעוטו את רק חופה דבר אם ולכן
העיכוב  אבל התורה. מן טבילה לו עלתה עליו, מקפיד
עניינו  כי הטבילה במהות פגם הוא בידו" ושרץ ב"טובל

הטהרה. היפך הוא שרץ של
אצבע  מראש חוץ כולו טבל אם שמהתורה לדבר וראיה
שאינו  בחציצה טבל אם אבל בטומאתו, הוא הרי קטנה
תנאי  שהוא ומכאן כולו, טובל נקרא זאת בכל עליה מקפיד

צדדי.
(19 'rd 19 'r g"lg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

...uvegd xac

שצריך  הדין שונה; גדר בעל אחד וכל בטבילה דינים שני
של  הטבילה במעשה דין הוא במקוה גופו כל לטבול
כאן  אין בחוץ קטן אבר ראש השאיר אם שאפילו האדם
בינו  חציצה תהיה שלא והדין התורה), (מן טבילה מעשה
צדדי  עניין אלא הטבילה במעשה חיסרון אינו המים ובין
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כאן  אין כי מעכב אינו מסוימים שבתנאים החוצץ דבר -
הטבילה. במעשה פגם

(פרק  התשובה באגרת הזקן האדמו"ר בחר מדוע יובן בכך
הפסוק  פי (על לקב"ה ישראל שבין הקשר את לתאר ה')
ורוחני  גשמי דבר שום "אין במילים: כו') עמו ה' חלק כי
(בחלק  שביאר מה לגבי חידוש הוא כי יתברך", לפניו חוצץ
הארץ  כל מלא הגשמית... הלזו ש"הארץ מ"ח) פרק א'
"את  שנאמר כמו ברוך־הוא אור־אין־סוף היינו כבודו"
הדינים  שני כי ה" נאום מלא, אני הארץ ואת השמים
מ"ח  בפרק המתוארים האופנים שני בדוגמת הם בטבילה

התשובה. ובאגרת
בשווה  מקום בכל נמצא שהקב"ה כך על מדבר מ"ח בפרק
שאין  הקב"ה של גדולתו מצד הוא כי הנבראים כל אצל
האדם  כל את המקיפה הטבילה בדוגמת והוא סוף, לו
של  מעלתם דבר על מדבר התשובה באגרת אבל בשווה.
הוי' משם ו"חלק עמו" הוי' "חלק שהם עצמם מצד ישראל
"יגיע" עצמו שהוי' אפשר שאי לחשוב מקום והיה ב"ה"
ידי  על למדרגה "ממדרגה שירדה כפי ישראל נשמת אל
שיש  עד הגשמי בגוף והתלבשה העולמות" השתלשלות
"אין  במילים הזקן אדמו"ר בחר לכך לגשמיות. שייכות לה
בטלים  ישראל נשמות כי כו'" חוצץ ורוחני גשמי דבר שום
עצמם, מעלת מצד ממעל אלוה חלק שהם משום לקב"ה
הציור  גם כי החוצץ דבר לא גם לקב"ה ישראל בין אין ולכן
ישראל  בין חוצץ אינו הנשמה התלבשה שבו הגשמי

לקב"ה.
(75 'r h"lg y"ewl it lr)

(61– ובפ"ג באדם, החוצצים הדברים נימנו בפ"ב לקמן
בכלים. מימרא 62)החוצצים היא הפרק, סוף ועד מכאן

ב. ד, עירובין יצחק, רבי (בתנאי).63)של נאמר וזה
חכמים.64) מגזירת

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עזרא 1) ותקנת חוצצים. ושאין באדם החוצצים דברים יבאר

לבנה  תבשיל שנתנה אשה שערה. את חופפת אשה שתהיה
מי  ודין וטבלה. דם והוציאה בבשרה שרטה או וטבלה

חוצץ. דבר עליו ונמצא ועלה שטבל

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡2ÛeÏÙÏ :Ì„‡a3,ÔÈÚÏ ıeÁL ≈¿ƒ¿»»ƒ¿∆»«ƒ
„Ï‚Â4,‰kn‰ Èab ÏÚL L·È Ìc‰Â ,‰knÏ ıeÁL ¿∆∆∆««»¿«»»≈∆««≈««»

‰‡Bˆ È„Ï‚Â ,‰ÈÏÚL ‰iË¯‰Â5˜ˆ·e ,B¯Oa ÏÚL ¿»¿ƒ»∆»∆»¿ƒ¿≈»∆«¿»»≈
ÔÈÏeÓÏn‰Â ,Ô¯tv‰ ˙ÁzL ËÈË B‡6,Ûeb‰ ÏÚL ƒ∆«««ƒ…∆¿«ƒ¿ƒ∆««

ÔÂi‰ ËÈËÂ7ÌÈ¯ˆBi‰ ËÈËÂ ,8ÌÈÎ¯c ÏL ËÈËÂ , ¿ƒ«»≈¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ „ÈÓz ÌL ‡ˆÓp‰9el‡ Ïk - «ƒ¿»»»ƒ¬ƒƒ««»»≈

BÈ‡ - ÁÏ ‡e‰Lk :ËÈh‰ Ïk ¯‡Le .ÔÈˆˆBÁ¿ƒ¿»»«ƒ¿∆«≈

ÌÈna ‰ÁÓ È¯‰L ,ıˆBÁ10- L·È ‡e‰LÎe ; ≈∆¬≈ƒ¿∆««ƒ¿∆»≈
.ıˆBÁ≈

ט.2) פרק נדבקת 3)מקוואות והיא פולטת שהעין ליחה
לבין  לח בין כאן מחלק אינו [רבינו לעין. שמחוץ בעור

חוצץ]. לח שגם משמע ומזה מן 4)יבש, שנפלטה ליחה
שפתה. על והגלידה בגופו 5)המכה שנדבקה צואה

להעביר 6)ונתייבשה. ורוצה טיט או בצק לש כשהאדם
כך  ומתוך בזו זו מחכך הוא בידיו, שנדבקו שייריהם את
אלו  גרגירים טיט. או בצק גרגירי הידיים על מתקבצים

"מילמולים". הבורות.7)נקראים טיט זה מפורש: במשנה
חרס.8) כלי נמחה 9)עושי ואינו יפה יפה נתייבש זה טיט

לעור.10)במים. מגיעים והם המקווה במי

.·˙ez‰ Û¯Oe ,Ìc‰Â ·ÏÁ‰Â BÈc‰Â L·c‰11 «¿«¿«¿¿∆»»¿«»¿««
‰Ó˜M‰Â ‰‡z‰Â12ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È - ·e¯Á‰Â13ÔÈÁÏ , ¿«¿≈»¿«ƒ¿»¿∆»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

‡ÔÈˆˆBÁ ÔÈ14ÔÈa ÔÈÁÏ ÔÈa - ÔÈÙ¯O‰ Ïk ¯‡Le . ≈»¿ƒ¿»»«¿»ƒ≈«ƒ≈
ÔÈˆˆBÁ ÔÈL·È15C¯ÒpL Ì„Â .16- ÁÏ elÙ‡ ,¯Oaa ¿≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»»¬ƒ«

ıˆBÁ17ÌÈÏcÏ„Ó‰ ¯Oa‰Â ¯·È‡‰ .18ÔÈˆˆBÁ -19. ≈»≈»¿«»»«¿À¿»ƒ¿ƒ

התות.11) מעץ הנוטף שאינם 13)דקל.12)שרף מפני
במים. לגוף.14)נימוחים מלהגיע המים על מעכבים אינם

לכלוכי 15) שהם "מפני הטעם: מבואר שם בתוספתא
עליהם  להקפיד אדם בני של ודרכם פירוש הפירות",
י"ב). הלכה י"א פרק (ראה חוצץ עליו מקפיד שאדם ומיעוט

להעבירו.16) וקשה יפה [רש"י 17)שנדבק א. כא, מנחות
ממנו  נמשכים בו וכשנוגעים להתייבש שהתחיל פירש, שם

דומים]. השיעורים שני ואולי דם. מן 18)חוטי שנתלשו
לגמרי. ממנו נפרדו ולא דבר 19)הגוף עליהם יש אם

משנה). (כסף לגמרי כתלושים נידונים ואינם החוצץ

.‚‰lÁz ÁÈ„zL „Ú ıˆBÁ - ‰M‡a ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa20, ≈«¿»ƒ¿ƒ»≈«∆»ƒ«¿ƒ»
‰na .ıˆBÁÂ ıa˜˙Ó ˜·‡‰Â „ÈÓz ÌL ‰Úf‰L∆«≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿«≈¿≈«∆

‰‡eOa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c21ÏÈ‡B‰ ,‰ÈeÙa Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ
ıˆBÁ BÈ‡ - ˙„t˜Ó dÈ‡Â22. ¿≈»«¿∆∆≈≈

תחילה.20) הדחה בלי לטבול רשאית שמקפידה 21)אינה
בעלה. על תתגנה שלא לכלוך 22)כדי שם יש אם אפילו

ד). הלכה שם (תוספתא

.„„‚‡‰23Èab ÏÚL ÔÈO˜Ow‰Â ,‰kn‰ Èab ÏÚL »∆∆∆««≈««»¿««¿«ƒ∆««≈
¯·M‰24ÌÈ¯ÈM‰Â ,25ÌÈÓÊp‰Â26˙BÈÏËw‰Â27 «∆∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»

ÌÈ˜ÊÁ Ô‰L ÔÓÊa :˙BÚah‰Â28- ¯Oaa ÌÈ˜e·„e ¿««»ƒ¿«∆≈¬»ƒ¿ƒ«»»
ÌÈÙ¯ ;ÌÈˆˆBÁ29.ÔÈˆˆBÁ ÌÈ‡ - ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ

השבר 24)תחבושת.23) על מתכת קשקשי קושר החובש
שומרים  אלה קשקשים לזה. זה חלקיו שני שקירב אחרי

מזה. זה השבר חלקי יתרחקו שרשראות 25)שלא
האף.26)לקישוט. זהב 27)נזמי גרגירי של מחרוזות

צוואריהן. סביב עונדות בחזקה.28)שהנשים מהודקים
הגוף.29) ובין ביניהם ייכנסו והמים לבשר לחוצים אינם

.‰˙B¯LBwL ˙BÚeˆ¯‰Â ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿»¿∆¿
ÔÈÏÈc·nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÈBÏ Ô‰ÈL‡¯a ÌÈLp‰«»ƒ¿»≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒƒ
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,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¯ÚO ÈËeÁ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÔÈ·e Ûeb‰ ÔÈa≈«≈««ƒ¬»≈≈»≈¿ƒ
.ÔÈÙ¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆««ƒ∆≈»»ƒ

.Â¯‡evaL ÔÈËeÁ30ÏL elÙ‡ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ƒ∆««»≈»¿ƒ¬ƒ∆
ÔzLt31Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,32Ï·‡ . ƒ¿»¿ƒ∆≈ƒ»∆∆«¿»»∆¬»
ÌÈ˜·Á33,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈ˜ÚÂ ˙BÈÏË˜ ÔB‚k ,¯‡evaL ¬»ƒ∆««»¿«¿»«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ ‰M‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ»∆∆«¿»»∆¿≈∆≈»∆«¬«
.¯Oa»»

בצווארה.30) קושרת יהודה 31)שהאשה רבי שאפילו
בראש. קשורים כשהם שחוצצים הנשים 32)מודה אין

מדאי. יותר אותם מתכת 33)מהדקות של תכשיטים
הצוואר. את שחובקים

.ÊÈÏ˜Ï˜ ‰OÚÂ ¯M˜˙pL ·l‰ ÏÚL ¯ÚO34ÔÎÂ , ≈»∆««≈∆ƒ¿«≈¿«¬»ƒ¿¿≈¿≈
.ÔÈˆˆBÁ - Ô˜f‰ ÈÏ˜Ïƒ̃¿¿≈«»»¿ƒ

ידי 34) על ונידבקו השערות נסתבכו שרשרת. כעין סבך
שהמדובר  משמע כאן מלשונו קילקי. במשנה: ואבק. זיעה
מקפיד, האיש גם זה שבמקום באשה, ובין באיש בין

האיש. זקן - כפשוטה "והזקן" המלה ותתפרש

.Á‰‡¯ ‡e‰L ÔÓÊa :Ì„‡a ·eÁz‰ ıÁ35ıˆBÁ -36, ≈«»¿»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈
‰‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ·e37Ï·BË -38B˙Óe¯˙a ÏÎB‡Â ƒ¿«∆≈ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»

·¯ÚÏ39ÚÏaL ÈÓ ÔÎÂ .‡ÓË ıÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆∆««ƒ∆≈»≈¿≈ƒ∆»«
d‡È˜‰ Ì‡Â ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï·ËÂ ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»¿»«¬≈∆»¿ƒ¡ƒ»

dÚbÓa ‡ÓË - Ï·hL ¯Á‡40ÏkL ,e¯‡a ¯·kL . ««∆»«ƒ¿»¿«»»∆¿»≈«¿∆»
.ÔÈ‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÔÈ‡nËÓ ‡Ï ÈÁ‰ Ûe‚a ÌÈÚeÏa‰«¿ƒ¿««…¿«¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ
- ‰hÓlÓ ÂÈÏ‚¯ È˜„Òa ÔÈÓÒÈ˜Â ˙B¯B¯ˆ eÒÎƒ¿¿¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿«»

ÔÈˆˆBÁ41. ¿ƒ

הבשר.35) לתוך כולו נכנס קצת 36)לא שנדבק מפני
נראה  והוא ושקוף דק בקרום מכוסה החץ ואם הגלוי, בעור

ה). הלכה שם (תוספתא חוצץ אינו - שאינו 37)לעין
חוצץ.38)מגולה. אינו טבילות 39)והחץ חייבי ככל

שמש. הערב אחר עד בתרומה שאסורים שטבלו
ההקאה.40) ד 41)בשעת הלכה ח פרק שם בתוספתא

הסתרים". כבית שהוא מפני חוצצים "אין עקיבא: רבי אמר
כמותו  רבינו פסק לא עליו, חולק אין שבתוספתא פי על ואף
ביאת  צריך אינו הסתרים שבית הלכה, נפסקה שכבר מפני

מים. לביאת ראוי להיות צריך אבל מים,

.Ë‰iË¯e ‡Ó‚eÏÓ ,˙ÈÏtÒ‡42ÌÈ¯˙q‰ ˙Èa ÏÚL ƒ¿¿»ƒ¿¿»¿ƒ»∆«≈«¿»ƒ
Ô‰a eÒkiL CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈˆˆBÁ -¿ƒ««ƒ∆≈»ƒ∆ƒ»¿»∆
¯·c Ô‰a ‡‰È ‡ÏÂ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿…¿≈»∆»»
B‡ ˙Á‡ ‰¯ÚO Ba ‰˙È‰ .e¯‡aL BÓk ,ıˆBÁ≈¿∆≈«¿»¿»«¬»««

ÌÈzL43nÏ ˜a„Ó dL‡¯Â ‰knÏ ıeÁeÈ‰L B‡ ,‰k ¿«ƒ««»¿…»À¿»««»∆»
B‡ ,‰‡Bˆa B‡ ËÈËa ˜a„Ó ÌL‡¯ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»…»À¿»¿ƒ¿»
Ô·˜e ‰hÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ˙B¯ÚO ÈzL eÈ‰L∆»¿≈¿»¿ƒ≈≈»ƒ¿«»¿»»
.ÔÈˆˆBÁ el‡ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a Ô‡ÈˆB‰Â¿ƒ»¿ƒ≈≈»ƒ¿«¿»¬≈≈¿ƒ

מכה.42) גבי על שמשימים שונים רטיות מפני 43)מיני
חוצצת  קשורה ואחת חוצצות אינן קשורות שערות ששתי

גם  - למכה שבנדבקו רבינו משמיענו טו), הלכה (ראה
חוצצות. שתיים

.ÈÂÈÏ‚¯ ÏÚL ¯ÙÚa Ì„‡ ÏaËÈ ‡Ï44- Ï·Ë Ì‡Â . …ƒ¿…»»∆»»∆««¿»¿ƒ»«
.ıˆBÁ BÈ‡≈≈

יחף.44) ההולך של רגליו על העולה האבק

.‡ÈÔ‰ È¯‰ - ÔÏÈaË‰Â ÌÈÏÎ·e Ì„‡a ÊÁB‡‰»≈¿»»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¬≈≈
ÂÈ„È ‰t¯L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô˙‡ÓËa45Ô‰a e‡aL „Ú ¿À¿»»¿««ƒ∆ƒ»»»«∆»»∆

ÌÈÓa ÂÈ„È ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰t¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆»…«¿∆¿ƒ≈ƒ«»»¿«ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ -46. »¿»»∆¿ƒ»

שאמר:"ירפה"45) שם שמעון רבי מדברי זה למד רבינו
מועיל. לא זה קמא תנא שלדעת שעל 46)משמע שהמים

המקווה. מי שם נכנסו וכאילו המקווה מי עם מתחברים ידיו

.·Èd¯BÁ‡Ï da ˙ÏLÙn‰47‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰Ï·ËÂ ««¿∆∆¿»«¬»¿»¿»…»¿»
ÂÈ„Èa B‡ ˜BÈz‰ ÈÏ‚¯a ËÈË ‰È‰ ‡nL ;‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»∆»»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿»»
‰˙ÏÚL ¯Á‡Â ,ıˆÁÂ ‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa Bn‡a ˜a„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿»«¿««∆»¿»

ÏÙ48. »«

ערומה.47) כשהיא גבה על תינוקה את הרכיבה
סמוך 48) בדקוה אם אפילו פסולה הטבילה ולפיכך

החוצץ. דבר עליה נמצא ולא לטבילתה

.‚È‰ˆÙwL B‡ ‰ÈÙa d¯ÚO ‰˙pL ‰c49B‡ d„È ƒ»∆»¿»¿»»¿ƒ»∆»¿»»»
‰ˆ¯wL50‰ÈpL ÔÈa ÌˆÚ ‡ˆÓpL B‡ ‰È˙B˙ÙOa51- ∆»¿»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿»∆∆≈ƒ∆»

˙BÚÓ ‰˙ .ÌÈ‡Óh‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k¿ƒ…»¿»¿≈¿»»«¿≈ƒ»¿»»
‰cp‰ ˙‡ÓhÓ ‰¯‰Ë - ‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ‰ÈÙa52È¯‰Â , ¿ƒ»¿»¿»¿»¿»»¬»ƒÀ¿««ƒ»«¬≈

dw¯ ·b ÏÚ ‰‡ÓË ‡È‰53‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙‡ˆÓÂ ,54 ƒ¿≈»««À»¿ƒ¿≈ƒ¿À¿»
˜¯a Ú‚pL ÈÓk.·Êa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰cp‰ ¿ƒ∆»«¿…«ƒ»¿≈«ƒ¿»

והידקה.49) בחוזק.50)סגרה לזו זו השפתיים הדביקה
ועלתה 51) שטבלה רבי של בשפחתו מעשה ב: סו, נידה

אחרת. טבילה רבי והצריכה שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא
מטמאה 52) אינה וגם לבעלה וטהורה הטומאה אב שהיא

כנידה. וכלים הרוק 53)אדם שלה. ברוק נגיעתה ידי על
כשנתלש  אבל אותה, מטמא אינו טבעי באופן בפיה הנמצא
שבפיה  המעות אחר: פירוש מטמא. הוא למעות ונדבק
זה  רוק ותוספת רוק. מוציאים והם הפה בלוטי את מגרות
(שני  לפה חוץ יצא שלא פי על אף עליו, משקה תורת

שם). הר"ש כתבם ומשקין 54)הפירושים אוכלין ומטמאה
וכלים. אדם ולא

.„È˙È·e L‡¯‰ ÈÏ˜Ï˜ :Ì„‡a ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»…≈
„Ï‚Â ,ÔÈÚaL ÛeÏÙÏÂ ,LÈ‡aL ÌÈ¯˙q‰ ˙È·e ÈÁM‰«∆ƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿∆»«ƒ¿∆∆
‰‡BˆÂ ,B¯Oa ÏÚL ‰‡Bˆ ÈÎeÏÎÏÂ ,‰kn‰ ‰˙ÏÚ‰L∆∆∆¿»««»¿ƒ¿≈»∆«¿»¿»

Ô¯tv‰ ˙ÁzL55,ÔËw‰ ˙eLÎe ,˙ÏcÏ„Ó‰ Ô¯tˆÂ , ∆«««ƒ…∆¿ƒ…∆«¿À¿∆∆¿«»»
.ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ el‡ Ïk - B¯Oa ÏÚL ˜c‰ ¯ÚO‰ ‡e‰Â¿«≈»««∆«¿»»≈≈»¿ƒ

חוצצת.55) הבשר שכנגד אבל האצבע. בשר כנגד שלא

.ÂË¯L˜ ˙Á‡k ÔÈ¯eL˜ eÈ‰L ¯˙È B‡ ˙B¯ÚO ÈzL¿≈¿»»≈∆»¿ƒ¿««∆∆
.Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - „Á‡∆»≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆
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קנז ze`ewn zekld - dxdh xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰iL ‡e‰Â .˙ˆˆBÁ - ‰¯L˜pL ˙Á‡ ‰¯ÚOÂ¿«¬»««∆ƒ¿¿»∆∆¿∆ƒ¿∆
‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»∆»¬»ƒ≈«¿ƒ»∆»»¿»

B¯ÚO ·¯ ‰È‰iL „Ú ,‰ÏÈ·Ë BÏ56‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ ¿ƒ»«∆ƒ¿∆…¿»»ƒ»ƒ»
B¯ÚOL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk .dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»»∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿»
BÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÈÚÏ ·eLÁ ‡e‰ BÙe‚k Ì„‡ ÏL∆»»¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈

¯ÚO‰ ·¯ ¯Ó‡pL È„k BÓˆÚ ÈÙa Ûe‚k57Û‡ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈«¿¿≈∆…«…«≈»∆»«
BÈ‡ Ì‡ ,‡ÓÈ ‡ÓÈ ¯eL˜ BL‡¯ ¯ÚO ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿«…»ƒ»ƒ»ƒ≈
Û¯Ëˆ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»»¿»¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»≈

BÙeb ÏÚ ¯Á‡ ıˆBÁÏ58BÓk ,BÙeb ·¯ Ïk‰ ‡ˆÓÂ ¿≈«≈«¿ƒ¿»«……¿
LiL ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ‰cp‰ „Á‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿∆»«ƒ»¿∆»¿»«¿≈ƒ∆≈

.¯ÚO ÔL‡¯a¿…»≈»

אין 56) מקפיד שבאינו י"ב, הלכה א בפרק למעלה נתבאר
מרוב. בפחות השיער 57)חציצה שרוב אומרים אנו אין

מקפיד. שאינו כרובו לדונו כדי משמיענו 58)מספיק כאן
לרוב. מצטרפים חציצות מיני ששני רבינו

.ÊË˙ÙÙBÁ ‰M‡ ‰È‰zL ,‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wz59˙‡ «»«∆¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»∆∆∆
‰ÏÈla ÛÁÏ dÏ ¯LÙ‡ Ì‡Â .ÏaËz Ck ¯Á‡Â d¯ÚO¿»»¿««»ƒ¿…¿ƒ∆¿»»»…««¿»

ÛÎz „iÓ ÏaËÏÂ˙ÚL·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÙÈÙÁÏ ¿ƒ¿…ƒ»≈∆«¬ƒ»¬≈∆¿À»ƒ¿«
˜Ác‰60˙aL ·¯Úa elÙ‡ ˙ÙÙBÁ ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ «¿»ƒ¿≈∆…ƒ∆∆¬ƒ¿∆∆«»

˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Ï·BËÂ61. ¿∆∆¿»≈«»

השערות.59) את להפריד כדי שלא 60)סורקת , כגון
לטבילתה. סמוך חמים מים אפשר 61)תמצא אי שהרי

בערב  ראשון ביום לחוף הדין [והוא בשבת לחוף לה
שבת  ערב נקט ורבינו הדחק. בשעת שלישי בליל ולטבול
יותר  להרחיק שאין מלשונו, ונראה לדוגמא. שבת ומוצאי

משנה)]. (כסף לטבילה חפיפה בין אחד מיום

.ÊÈÌ‡ :ıˆBÁ ¯·„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰˙ÏÚÂ ‰Ï·Ë»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»∆»»»≈ƒ
ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ‰Ï·Ë ‰ÙÙÁL ÌBi‰ B˙B‡a¿«∆»¿»»¿»≈»¿ƒ»»…««
- Â‡Ï Ì‡Â ;„·Ïa „iÓ ˙Ï·BËÂ ˙¯ÊBÁ ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»∆∆¿∆∆ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

‰iL ÌÚt ÛÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ62.ÏaËÏÂ ¿ƒ»»…««¿ƒ»¿ƒ¿…

שמא 62) חוששין חציצה, נמצאה וגם שלם יום עבר אם
בהן. הרגישה ולא חציצות עוד ישנן

.ÁÈ¯˙a ‰M‡ ÛÁz ‡Ï63Ûh˜nL ÈtÓ ,64˙‡ …»…ƒ»¿∆∆ƒ¿≈∆¿«≈∆
Ï‰‡a ‡ÏÂ ;¯ÚO‰65CÈ¯ÒnL ÈtÓ ,66;¯ÚO‰ ˙‡ «≈»¿…¿»»ƒ¿≈∆«¿ƒ∆«≈»

ÔÈnÁ‰L ÈtÓ ,‰nÁ ÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa ‡l‡∆»¿«ƒ«¬ƒ¿«≈«»ƒ¿≈∆««ƒ
ÔÈ¯ÈMÓ67ÔÈBv‰ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈÏÒÏÒÓe ¯ÚO‰ ˙‡ «ƒƒ∆«≈»¿«¿¿ƒ¬»«¿ƒ

.¯M˜˙Óe ¯ÚO‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Óe ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ∆«≈»ƒ¿«≈

מאוד 63) רכה אבן מפרש א משנה ב פרק בכלים רבינו
נקראת  בערבית והבגדים. השיער לרחיצת בה שמשתמשים

חוצצות.64)טפל. המנותקות והשערות בערוך 65)מנתק,
"בחול"]. כתוב שלפנינו [בגמרא אלון. מסבך.66)פירש:

פירוש 67) מזיא" ומשרו "דקרירי כתוב: שבידינו בגמרות
את  מקשה רש"י ופירש השער, את "משרו" קרים מים
"חמימי  גורס שרבינו ונראה עובר. הלכלוך ואין השיער
זה  לדעתו אולם השיער את שמקשים כן גם ומפרש משרו".

הלכלוך. להעברת עוזר

.ËÈ‰Ï·ËÂ d·Ï ÏÈL·z ‰˙pL ‰c68‰˙ÏÚ ‡Ï - ƒ»∆»¿»«¿ƒƒ¿»¿»¿»…»¿»
.‰È„È ÏÚL ˙ÈeÓM‰ ÈtÓ ,‰ÏÈ·Ë dÏ»¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ∆«»∆»

ידיים.68) רחיצת בלי

.Î‰LÏL CB˙a :‰Ï·ËÂ Ì„ ‡ÈˆB‰Â d¯O·a ‰Ë¯O»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿»¿»¿¿»
ıˆBÁ ˙BËÈ¯O‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ69‰LÏL ¯Á‡Ï ; »ƒ≈¿«¿ƒ≈¿««¿»

ÏÚL „Ïbk ÌL ‰t˜ Ìc‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ - ÌÈÓÈ»ƒ≈ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆»«∆∆∆«
‰kn‰ Èab70ÔÈÚaL ÛeÏÙÏ ÔÎÂ .71,L·È ‰È‰ Ì‡ , «≈««»¿≈ƒ¿∆»«ƒƒ»»»≈

˜È¯B‰Ï ÏÈÁ˙‰L ‡e‰Â72.‰ca ıˆBÁ - ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»

רך 69) עודנו זה מקום שעל הדם הראשונים ימים השלושה
(רש"י). הבשר מן כחלק למכה,70)והוא שחוץ פירוש,

ששנינו  כמו חוצץ, אינו עצמה המכה שעל גלד אבל
משנה). וכסף ראב"ד (ראה ד משנה ט פרק  במקוואות

בין 71) חוצץ לעין מחוץ שליפלוף למדנו א בהלכה למעלה
העין. שבתוך בליפלוף המדובר וכאן יבש, ובין לח
שהדמעה  מפני פירשו, לפלוף המתחיל דיבור שם בתוספות
ההתייבשות, את ומעכבת הלפלוף את מרטיבה העין שבתוך
להתייבש. וממהר סמיך הוא שמבחוץ הלפלוף אבל

מפרש 72) "וכן" רבינו שכתב [ומה ירוק צבעו יבש לפלוף
גם  כך כשנתייבש הדם חוצץ שבשריטה כמו משנה: הכסף
והטור]. הרא"ש פירושי שם ראה חוצץ. שנתייבש הלפלוף

.‡ÎÏÁk73- ÔÈÚ‰ ·b ÏÚL ;ıˆBÁ BÈ‡ - ÔÈÚaL …«∆»«ƒ≈≈∆««»«ƒ
˙BÁ¯Bt ‰ÈÈÚ eÈ‰ Ì‡Â .ıˆBÁ74ÔÈÚ‰ Èab ÏÚ Û‡ - ≈¿ƒ»≈∆»¿«««≈»«ƒ
ıˆBÁ BÈ‡75. ≈≈

שם).73) (נדה בעיניהן נותנות שהנשים כחול צבע
תדיר.74) ופותחת העפעפיים 75)עוצמת שתנועת מפני

בה  שאין מאוד דקה שיכבה רק ונשארה הכוחל את מורידה
שם). (רש"י ממש

.·Î‡Ï - ¯˙BÈa Ô˙ÓvÚ B‡ ¯˙BÈa ‰ÈÈÚ ‰Á˙t»¿»≈∆»¿≈ƒ¿»«¿≈…
ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ»¿»»¿ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«

˙B¯‰Ë76Û‡ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï d¯Èz‰Ï Ï·‡ ; ¿»¬»¿«ƒ»¿«¿»¬≈À∆∆«
,ÔLÈ Ë¯O da ‰È‰L B‡ ,d·Ï ÏÈL·z d˙pL Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«¿ƒƒ¿»∆»»»∆∆»»
B‡ ‰ÈÈÚ ‰Á˙t ÔÈ·e ,ÏÁk dÈÚ ·b ÏÚ ‰È‰L B‡∆»»««≈»…«≈»¿»≈∆»

dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ô˙ÓvÚ77ÌÈ¯·c‰ ÏkL . ƒ¿»«¬≈À∆∆¿«¿»∆»«¿»ƒ
,Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈∆

e¯Ê‚ ‡Ï ‰‡Èa ÔÈÚÏ ,e¯Êb ˙B¯‰Ë ÔÈÚÏe78ÏÎÂ . ¿ƒ¿«¿»»¿¿ƒ¿«ƒ»…»¿¿»
ÔÈÚÏ ÔÈ‡Óh‰ ¯‡La ıˆBÁ - ˙B¯‰ËÏ ‰ca ıˆBÁ‰«≈¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿«

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa ¯‚a ıˆBÁÂ ,˙B¯‰Ë79. ¿»¿≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»

נטמאו.76) בטהרות נגעה ומונה 77)שאם חוזר רבינו
שבעין, ליפלוף על ודילג ההלכות כל את נמרץ בקיצור
יבוש  מדין ושניהם בבשרה לשרטה במקומו שהשווהו מפני
שניהם. למנות בכך צורך ראה לא לפיכך בהם, נגעו

הני 78) ככל הילכתא "ולית שם: בנידה גורס הרי"ף
אבל  איתמר, טהרות לעניין הכי איתמר כי אלא שמעתתא,
השמועות  ככל הלכה אין פירוש, דמי". שפיר לבעלה
אבל  נאמר, טהרות לעניין - שחוצצים שנאמר ומה האלה,

מותרת. המתגייר 79)לבעלה גוי לגירותו. טובל כשהוא
וטבילה. מילה צריך
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.‚ÎÏÚ Û‡ ,ıˆBÁ ¯·c ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ‰ÏÚÂ Ï·hL ÈÓƒ∆»«¿»»¿ƒ¿»»»»»≈««
ÔÈn‰ B˙B‡a ˜qÚ˙pL Èt80‡e‰ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»«À¬≈

‰Ê ‰È‰ ‡lL È‡cÂa È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡iL „Ú ,B˙‡ÓËa¿À¿»«∆…«≈«¬ƒ¿««∆…»»∆
Â ÏÈ‡B‰ .‰ÏÈ·h‰ Ì„˜ ÈÏÚ‡ÓË ˜ÊÁ‰81„ÓÚ‰ - »«…∆«¿ƒ»ƒ¿À¿«»≈«¬≈

¯‰hL È‡cÂa Ú„zL „Ú B˙‡ÓË ÏÚ ‡ÓË82. »≈«À¿»«∆≈«¿««∆»«

בו.80) שנתעסק אחר גופו על הטבילה.81)שנמצא לפני
בשעת 82) בשרו על החוצץ הדבר היה שמא ספק, וכאן

בטומאתו. ונשאר טבילה

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שווים 1) הכלים כל ואם בכלים. החוצצים דברים יבאר

בתוך  כלים מטבילים ואם כלים. טבילת סדר וכל זה. בדבר
טהורים. כלים

.‡ÔÈˆˆBÁ el‡Â2‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰Â ˙Ùf‰ :ÌÈÏÎa ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«∆∆¿«≈»¿«≈
˙ÈÁBÏˆaLÂ ÒBÎaL ˙Ùf‰ .Ô‰a3ÔÈˆˆBÁ ÔÎBzÓ -4, »∆«∆∆∆¿¿∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒ

Ô‰È¯BÁ‡Ó5?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ ≈¬≈∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ôn‡‰ ˙ÈaÓ6ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa - ˙Èa‰ ÏÚaÓ Ï·‡ ; ƒ≈»À»¬»ƒ««««ƒ≈ƒ»≈

ÔÈˆˆBÁ Ô‰È¯BÁ‡Ó7ÈeÁÓ˙aL ˙Ùf‰ .8,‰¯Ú˜aLÂ ≈¬≈∆¿ƒ«∆∆∆¿«¿¿∆ƒ¿»»
˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈

ÔÈˆˆBÁ - Ôn‡‰9. »À»¿ƒ

מ"ה.2) פ"ט ה"ב.3)מקוואות פ"ז שם תוספתא
שהאדם 4) מפני חוצץ, והצלוחית הכוס, בתוך הדבוק זפת

עליו. יב,5)מקפיד הלכה א בפרק למדנו מקפיד. אינו
ההקפדה. קובעת ואינו 6)שבחציצה בזפת המשתמש

הכלי. של החיצון בצד זפת קצת על הבית 7)מקפיד בעל
מבחוץ. גם נקיים יהיו שכליו גדולה.8)מקפיד קערה

בחוץ 9) גביהם שעל והזפת בחמים, משתמשים אלה בכלים
מקפיד. האומן גם לפיכך ומלכלך, נמס

.·ÒBÓBw‰Â ¯n‰10ÔÈa ˙ÈÁBÏˆa ÔÈa ÒBÎa ÔÈa , «…¿«≈¿≈ƒ¿ƒ≈
,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÔÈa ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÔÈa ,‰¯Ú˜e ÈeÁÓ˙a¿«¿¿»»≈ƒ««««ƒ≈ƒ≈»À»

ÔÈˆˆBÁ - Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa11B‡ ˙ÙÊ ‰È‰ . ≈ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ»»∆∆
¯ÓÁ12‡Ï·h‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ13ÏÚÂ ÔÁÏM‰ ÏÚÂ ≈»¿«≈»∆«««¿»¿««À¿»¿«

Lb¯c‰14„Èt˜nL ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ - ÌÈi˜ eÈ‰ Ì‡ : ««¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ
ÔÈÒeÏa‰ ÏÚÂ ;Ô‰ÈÏÚ15BÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ¬≈∆¿««¿ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆≈

.Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ¬≈∆

ה,10) פ"ט מקוואות [במשנה ה"ב פ"ז מקוואות תוספתא
זכוכית", בכלי "המור את כתוב: כנראה מוחק רבינו אולם

בהתאם  אינו) בתוספתא (וגם זכוכית" "בכלי המלים
אין  זכוכית שכלי ה), הלכה א פרק כלים (בהלכות לשיטתו
המקדש  כלי הלכות עבודה, בספר במקווה]. טהרה להם
בחיה  הצרור הדם הוא "המור רבינו: כותב ג, הלכה א פרק
(ראה  אדם" בני בה שמתבשמים לכל, הידוע שבהודו
שדחו  כג) ל, (שמות לתורה בפירושיהם ורמב"ן אבןֿעזרא
שחור, שצבעו עפר מין הוא והקומוס רבינו). של פירושו
קד, שבת למשנה בפירושו (רבינו הדיו לתוך אותו ונותנים

האומנים.11)ב). גם מקפידים וקומוס מור על
שם.12) עליו.13)משנה שאוכלים רבינו 14)לוח

גדול. כסא על ממנו שעולים קטן כסא מפרש: במשנתנו
מיטה, מין הוא שדרגש פירשו א כ, סנהדרין בגמרא אולם

שם. רבינו פירש ב 15)וכן עו, שבת (ראה מלוכלכים
נקייה). לא פירוש בלוסה" "עיסה

.‚˙BhÓ ÏÚ eÈ‰16˙BhÓ ÏÚ ;ÔÈˆˆBÁ - ˙Èa‰ ÏÚa »«ƒ««««ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÈÚ ÏL17- ˙Èa‰ ÏÚa Ûk‡ ÏÚ . ∆»ƒ≈»¿ƒ«À»««««ƒ

ÔÈ˜wÊ ÏÚÂ ;ıˆBÁ18˙Úc¯n‰ ÏÚ .ıˆBÁ BÈ‡ -19 ≈¿««»ƒ≈≈«««¿««
ÔÈ„„ˆ ÈMÓ20ıˆBÁ -21. ƒ¿≈¿»ƒ≈

הניקיון.17)שם.16) על כלֿכך להקפיד דרכם אין
החמור.18) על שמניחים עור, של שנותנים 19)נודות כר

לגמרא  שנספחו [במשניות עליו. ורוכבים החמור גב על
וכן  ישנה, במשניות אולם "מרדעת". כלל נזכר לא נדה,

א]. קיד, שבת לעבר.20)בגמרא מעבר הוא הרבב אם
שם.21) שבת

.„¯ÓÁ B‡ ˙ÙÊ eÈ‰22È„ÈÓÏz È„‚a ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆∆≈»¿«≈»∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ23ıˆBÁ - „Á‡ „vÓ elÙ‡ ,24ÈtÓ , ¬»ƒ¬ƒƒ«∆»≈ƒ¿≈

ÈnÚ È„‚a ÏÚ .È˜ ˙BÈ‰Ï ÔLeaÏÓ ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL∆«¿ƒƒ««¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«≈
BÈ‡ - „Á‡ „vÓ ,ıˆBÁ - ÔÈ„„ˆ ÈMÓ :ı¯‡‰»»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈ƒ«∆»≈

.ıˆBÁ≈

ו.22) משנה שבת 23)שם ובגמרא בנאים", "של במשנה:
של  בבניינו שעוסקים חכמים, לתלמידי שהכוונה פירשו שם

להקפיד 24)עולם. מחוייבים חכמים שתלמידי מפני
נקיים. יהיו שמלבושיהם

.‰˙BÁtËn‰ ÏÚ eÈ‰25ÌÈ˙tÊ ÏL26LÂÌÈ¯ˆBÈ Ï27 »««ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ
˙BÏÈ‡ ÈÏqÙÓ ÏLÂ28ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ -29. ¿∆¿«¿≈ƒ»≈»¿ƒ

ז.25) משנה זפת.26)שם חרס.27)מוכרי כלי עושי
האילן.28) שיתעבה כדי הדקים, הענפים את כורתים
מקפידים.29) ואינם מלוכלכים תמיד מטפחותיהם

.ÂÁaË30ÈtÓ ,ıˆBÁ BÈ‡ - ÂÈ„‚a ÏÚ Ì„ ‰È‰L «»∆»»»«¿»»≈≈ƒ¿≈
.„Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ

ב.30) צח, זבחים

.Ê¯ÎBÓ31··¯32.ıˆBÁ BÈ‡ - B„‚a ÏÚ ··¯ ‰È‰L ≈¿»∆»»¿»«ƒ¿≈≈
ÏÚ ‰È‰Â ··¯ ¯ÎBÓ Áah‰ ‰È‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆»»««»≈¿»¿»»«
Ô‰L ÈtÓ ,ıˆBÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ··¯e Ì„ B„‚aƒ¿»¿»¬≈∆»≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈
‡È‰ BzÎ‡ÏÓ È¯‰L ,ıˆBÁ BÈ‡ B‡ ,„Èt˜Óe ÌÈL¿«ƒ«¿ƒ≈≈∆¬≈¿«¿ƒ

„Èt˜Ó BÈ‡Â33. ¿≈«¿ƒ

רבב 32)שם.31) נקרא בבגד, ונבלע הניתך דבר כל
שם). לי 33)(רש"י נתבאר [לא נפשטה שלא בעיא שם

לקולא  לפסוק דרכו הרי ספק, שהוא כאן רבינו כתב למה
כאן  שיש מפני ואולי נפשטה? שלא דרבנן בענין בעיא כל

טומאה]. חזקת

.Á˙Ùf‰ ‰È‰34Ïcq‰ ÏÚ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁ‰ B‡ »»«∆∆«≈»¿«≈»∆«««¿»
ıˆBÁ ‰ÏÚÓÏÓ - BÎBzÓ35ıˆBÁ BÈ‡ ‰hÓlÓ ,36. ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈≈
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ıˆBÁ ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ - ÏÒÙq‰ ÏÚ37, «««¿»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ≈
‰hÓlÓ38.ıˆBÁ BÈ‡ ƒ¿«»≈≈

ב.34) הלכה ז פרק מקוואות מקפיד 35)תוספתא האדם
רגלו. של העליון השטח יתלכלך מקפיד 36)שלא אינו

נראה. שאינו רגלו, של התחתון השטח לכלוך על
עליו.37) היושב בגדי יתלכלכו שלא כדי מקפיד,
האדמה.38) שכלפי השטח

.ËÈÎeÏÎÏ39ÔÈLaÎÓ‰ ‰¯„zwaLÂ ‡qÎaL ‰‡Bˆ40, ƒ¿≈»∆¿ƒ≈¿∆¿«∆¿»«¿À»ƒ
ÔÓ ÔÈa ‰hÓlÓ ÔÈa ,Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa≈ƒ»≈≈¬≈∆≈ƒ¿«»≈ƒ
ÔÈ¯È·ÚÓ ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - ÔÈ„„v‰«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿≈∆««ƒ«¬ƒƒ
,˙ÈÁBÏvaLÂ ÒBkaL ÌÈ¯ÓL ÈÎeÏÎÏ Ï·‡ .Ô˙B‡»¬»ƒ¿≈¿»ƒ∆«¿∆«¿ƒ

¯ÈLaL CBn‰Â41‚efaLÂ42„È ÏÚL ˜ˆa‰Â ËÈh‰Â , ¿«∆«≈¿∆«¿«ƒ¿«»≈∆««
e„ÈÏ‚‰ ;ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡] ‰Ù¯‚n‰ „È ÏÚLÂ Ìc¯w‰43[ «À¿…¿∆««««¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈˆˆBÁ -44. ¿ƒ

ומפרש 40)שם.39) "והמכובשין", הגירסא בתוספתא
גורס  (הגר"א שנתייבש שחור לחלוח ביכורים': ב'מנחת

לפרש). יודע ואיני תכשיט 41)"המכובסין", הוא שיר
מוך. למלאותו ורגילים בתוכו 42)חלול, נותנים פעמון.

יקשקש. שלא כדי נמשך 43)מוך, שזה נראה נתייבשו.
הפסיק  שהרי שמרים, ללכלוכי לא אבל בלבד, ובצק לטיט
בהם  שייך שלא ושבזוג שבשיר מוך דין וכתב באמצע
לכאן, וזוג בשיר מוך ענין מה להבין, קשה [ובכלל הגלדה
למוך  הכוונה ואולי עוסקים? אנו לכלוכים בדיני הרי

דוחק]. וזה בבא 44)שנתלכלך. שבתחילת "אבל" מלשון
הגלידו  אפילו וקתדרה, בכסא צואה שלכלוכי ללמוד יש זו,
היבשים. את גם מעבירים שהמים מפני חוצצים, אינם
וכאן  שונים, טיט מיני בין רבינו מחלק ה"א בפ"ב [למעלה
כלים]. ושעל עור שעל טיט בין לחלק שיש ונראה חילק. לא

.È¯ÓÁ·e ˙ÙÊa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆»»∆»«¿¿∆∆¿≈»
BÈ‡L ÈtÓ - ÌÈÏÎa ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈»¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
˙ÙÊa ÈeÙÁ ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „Èt˜Ó«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»…«¿ƒ»¿∆∆
BÓk ,‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÁa B‡¿≈»¿«≈»∆…»¿»¿ƒ»¿

e¯‡aL45Û‡ ,ÔÈ‡ .„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ46‰Ê ¯·„a ∆≈«¿««ƒ∆≈«¿ƒ≈¿»»∆
¯·„a ÔÈÂL ÌÈÏk‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÈÏÎa L¯Ù‰∆¿≈ƒ¿ƒƒ«≈ƒ∆»»«≈ƒ»ƒ¿»»

.‰Ê∆

אינו 45) אפילו חוצץ שרובו יב, הלכה א בפרק למעלה
"ואין".46)מקפיד. שצ"ל נראה

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk47‡lL ÔÒÈÎ‰L ÔÈÏeÏÁ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬ƒ∆ƒ¿ƒ»∆…
Ôk¯„k48Ô˜¯Ó ‡ÏÂ Ôk¯„k ÔÒÈÎ‰L B‡ ,49eÈ‰L B‡ , ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿…≈¿»∆»

e¯aLÂ ˙ÎzÓ ÏL50.‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ∆«∆∆¿ƒ¿¿…»¿»»∆¿ƒ»

א.47) משנה י פרק המים 48)מקוואות שאין באופן
הידות. חלל לתוך שהמים 49)נכנסים באופן הכניסם לא

ו  ויקרא הכתוב (מלשון ורוחבן אורכן לכל אותן ישטפו
במים"). ושוטף נקמטו,50)"ומורק אלא לגמרי נשברו לא

[פירוש  לכולו. נכנסים המים ואין החלול נסתם כך ומתוך
הכסףֿמשנה, אולם למשנתנו. רבינו פירוש על מסתמך זה

מפרשים  ישראל', ו'תפארת טוב' יום ה'תוספות הברטנורא,
מכניסים  אלא לכלי מחובר שאינו ביד במשנה שהמדובר
שאם  המשנה, ומלמדת אותה, מסירים ולפעמים לכלי אותה
לכלי, חיבור אינה - נכונה בלתי בצורה הכלי יד את הכניס
נכנסים  אינם המים שהרי הכלי, בטבילת חוצצת היד ולפיכך
את  גמר שלא מתפרש: מירקן" "ולא יושבת, שהיא למקום
ב) לב, (יומא ידו" על שחיטה אחר "ומירק כמו: הכנסתן,
ולשון  חוצצות. ולכן למלאכתן ראויות אינן נשברו ואם
כאן  ורבינו לפירושם. סיוע חוצצין", אלו "הרי המשנה:

טבילה. להן עלתה לא וכתב: המשנה, לשון שינה

.·ÈÈÏk51‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ‰hÓÏ ÂÈt CÙ‰L ¿ƒ∆»«ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
BlÎa ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ï·Ë52Ba ‰È‰ . »«ƒ¿≈∆≈««ƒƒ¿»ƒ¿À»»

Ba ÔÈÒÎ ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó53- Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú »∆≈««ƒƒ¿»ƒ«∆«∆«ƒ
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï…»¿»¿ƒ»«∆«∆«ƒ

מעכב 52)שם.51) לצאת, מקום לו שאין שבכלי האוויר
ושוליו  הכלי את כשמכניסים אבל מלהכנס, המים על
את  המים דוחפים - צידו על מוטה כשהוא או למטה,

מקומו. את ותופסים לחוץ "זבורית",53)האוויר במשנה:
נכנסים  אינם שהמים ותוספות זוויות רבינו: שם ופירש

שוליו. דרך הכלי את מטביל כשהוא לתוכם,

.‚ÈÈÏk54ÚˆÓ‡a ·Á¯Â Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯ˆ ‡e‰L55- ¿ƒ∆«ƒ»ƒ»¿»»»∆¿«
.Bcˆ ÏÚ ephiL „Ú ¯B‰Ë BÈ‡≈»«∆«∆«ƒ

המשנה.55)שם.54) במפרשי לזה פירוש מצאתי לא

.„È˙ÈÁBÏˆ56Ú˜BL ‰ÈtL57„Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡ - ¿ƒ∆ƒ»≈«≈»¿»«
dcˆ ÏÚ ‰phiL58. ∆«∆»«ƒ»

תלמידי 57)שם.56) בהן שמשתמשים לדיותות בדומה
יישפך. שלא הדיו על שומרת כזו ודיותה ספר, בתי

שינ 58) "עד שלפנינו: גירסא,במשניות אותה ולפי קבנה".
ונראה  הבאה. שבבבא לקלמרין צלוחית בין הבדל אין
כלֿכך  צר אינו וגם קצת שוקע פיה שצלוחית רבינו, בדעת

צידה. על הטייה מספיקה ולפיכך דיותה, פי כמו

.ÂËÔÈ¯ÓÏ˜59dcvÓ ‰p·wiL „Ú ‰¯B‰Ë dÈ‡60, «¿»ƒ≈»¿»«∆ƒ¿∆»ƒƒ»
.daL ˙eiÓeÓ˜ÚÏ ÌÈn‰ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿««ƒ»«¿ƒ∆»

לשטח 59) נכנסים אינם והמים הרבה, שוקע שפיה דיותה
מוצא  שאין מפני הקלמרין, דפנות ובין הכפיפה שבין

שטח. באותו הנמצא כשהנקב 60)לאוויר ויטבילנה
למעלה.

.ÊË‰Ó‰a61¯ÈM‰ ‰È‰L62ÈeÙ¯ ‰ÈÏÚL63- ‡ÓËÂ ¿≈»∆»»«≈∆»∆»»¿ƒ¿»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ64. «¿ƒƒƒ¿

ב.61) נב, וגמרא ב. נא, שבת על 62)משנת שתולים
לנוי. קטנות בהמות לצוואר,63)צווארי מהודק בלתי

להיכנס. יכולים הבהמה.64)והמים בצוואר

.ÊÈÏÈaËÈ ‡Ï65BaL ÔÈÓÁta Ìe˜Ów‰ ˙‡ Ì„‡66, …«¿ƒ»»∆«À¿«∆»ƒ∆
ÛLÙL Ôk Ì‡ ‡l‡67. ∆»ƒ≈ƒ¿≈

ב.65) משנה ט פרק פחמים.66)שם בו כשיש

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



ze`ewnקס zekld - dxdh xtq - oeiq e"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ואחז 67) הפחמים את ולקח הקומקום, לתוך ידו הכניס
אחרים  ומפרשים במשנה. רבינו פירש [כך בידו. אותם
לשפשף  וצריך הקומקום, על שעלה לפיח שהכוונה פירשו,

ולהסירו].

.ÁÈÈÏk68ÔÈ˜LÓ ‡ÏÓ ‡e‰L69‡Ï el‡k - BÏÈaË‰Â ¿ƒ∆»≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ï·Ë70ÌÈn‰ È¯‰ - BÏÈaË‰Â ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ .71ÈÏk‰Â »«»»»≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈««ƒ¿«¿ƒ

˙Á‡k ÔÈ¯B‰Ë72‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈ ÌÈn‰L ÈtÓ , ¿ƒ¿««ƒ¿≈∆««ƒ≈»∆»√»
BÓk ,‰Â˜ÓaÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓËa e¯‡aL73‰È‰ . ¿ƒ¿∆¿∆≈«¿¿À¿«√»ƒ«¿ƒ»»

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡ÏÓ ÈÏk‰74. «¿ƒ»≈≈«¿«ƒƒ¿ƒ«ƒ
˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰75Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡ :76È„k »»≈«»ƒ»»…«¿ƒ»¿≈

‰Ê È¯‰ - BÎB˙aL ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ ‰Â˜Ó ÈÓ ea¯iL∆ƒ¿≈ƒ¿∆«≈«»∆¿¬≈∆
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë77Ô‰ el‡Îe , »¿ƒ»¬«ƒ¿À¿»¿ƒ≈

ÔÈˆˆBÁL ÔÈ˜LÓ ¯‡L78ÈÓ ÔÈ·e ÈÏk‰ Ûeb ÔÈa ¿»«¿ƒ∆¿ƒ≈«¿ƒ≈≈
.‰Â˜n‰«ƒ¿∆

ו.68) משנה למים.69)שם חוצצים 70)חוץ שהמשקין
והכלי. המקווה מי בכלי.71)בין בנגיעתם שנטמאו

שניהם.72) מטהרת אוכלין 73)הטבילה טומאת בהלכות
טמאים  מים הטביל "שאם רבינו: כתב שם כא. הלכה ב פרק

טהרו". - עליהן מקווה מי שצפו כיון שם 74)במקווה,
וה"ה  הכשר, לענין כמים דינם רגליים שמי למדנו, ה"ב פ"י

כדי 75)להשקה. אדומה פרה אפר עליהם שנתנו מים
מת. טמאי על מקווה.76)להזות במי מפני 77)ונתמלא

עד  המקווה מי לגבי בטלים ואינם חשובים, הם קדושתם
במשנתנו). (ר"ש החטאת מי על כמבואר 78)שירבו

שם. אוכלין טומאת בהלכות

.ËÈÈÏk79‡ÓË Ba‚Â ¯B‰Ë BÎBzL80ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰Â , ¿ƒ∆»¿«»≈¿»»»≈«ƒ
·ÏÁ B‡ Ô·Ï81Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - BÏÈaË‰Â , »»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»…ƒ

,¯B‰Ë - BÎB˙a ÌÈn‰ ea¯iL È„k Èet ÈÏk‰ ·¯ ‰È‰»»…«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»
Ô‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ82Ì„‡ ÔÈÈ Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¬»ƒ»»«ƒ»…

ÔÈ˜LÓ ¯‡L B‡83‰ÏÈ·Ë BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï -84. ¿»«¿ƒ…»¿»¿ƒ»

א.79) וֿעט, ב עח, טמאים 80)זבחים משקין שנגעו כגון
ב, הלכה ז פרק אוכלין טומאת בהלכות ולמדנו הכלי, בגב
נגעו  ואם כלים, שיטמאו טמאים משקין על חכמים שגזרו

התוך. ולא בלבד הגב נטמא - הכלי לבן 81)בגב יין

במים. כלֿכך מתבלט צבעם אין בהלכה 82)וחלב,
ולא  התורה, מן טומאה עליו שיש בכלי המדובר הקודמת,
חוצצים, משקין מיעוט ואפילו למיעוט, רוב בין שם חילקנו
את  לבטל מקווה מי רוב מועיל דרבנן בטומאה אבל
הכוונה  משקין", "מלא שם שכתב [ומה שבכלי. המשקין

ריק]. אינו אדום.83)שהכלי דיהה 84)שצבעם לא אם
כר' כשירה. שהטבילה מודים הכל דיהה, ואם היין. מראה

שם. בזבחים יהודה

.ÎÔÈ‚Ï85ËÈË ÂÈt ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÈ‡ÓË ÌÈÓ ‡ÏÓ ‡e‰L »ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒ¿»»«ƒƒ
ÁÙBË86ÌÈna Ú˜BL ËÈh‰ ‰È‰Â ,87- BÏÈaË‰Â , ≈«¿»»«ƒ≈«««ƒ¿ƒ¿ƒ
¯B‰Ë88ÔÂi‰ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â .89‡Ï el‡k - Ba ‡ˆBiÎÂ »¿ƒ»»ƒ«»≈¿«≈¿ƒ…
Ï·Ë90ÔÎÂ .˙ÚaË91ÁÙBË ËÈË ÏL ‰·Ïa d˙pL »«¿≈«««∆¿»»ƒ¿≈»∆ƒ≈«

‰¯B‰Ë - dÏÈaË‰Â92‡Ï el‡k - ÔÂÈ ËÈË ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»»ƒ»≈¿ƒ…
.‰Ï·Ë»¿»

א).85) הלכה ז פרק מקוואות, (תוספתא בקבוק כד,
ורך.86) בטיט.87)לח שוקעין המים הגירסא: בתוספתא

התכוון  רבינו שגם ונראה המים. את סופג היה הטיט פירוש,
חודרים 88)לכך. המקווה שמי מפני חוצץ, אינו זה טיט

ללגין. ומגיעים מבורות.89)לתוכו חפור עבה טיט
א.90) הלכה ב בפרק למעלה כבר נאמר היוון, טיט דין

שנאמרו  הדינים שאר אגב כאן ונכפל במשנה, מקורו ומסרנו
זו. הכלי 92)שם.91)בתוספתא כל שאפילו משמיענו,

הטבילה. מועילה - כזה רך בטיט שקוע

.‡Îel‡93Ì˙Ò :Ô‰a ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈∆≈¿ƒƒ∆»««ƒ»∆¿»
ÌÈiÚ È„‚a È¯L˜94Ô‰ÈÏÚ „Èt˜‰ Ì‡Â ;95.ÔÈˆˆBÁ - ƒ¿≈ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆¿ƒ

ÔÓ˙Ò - ÌÈza ÈÏÚa È„‚a È¯L˜Â96ÔÈˆˆBÁ97Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ
ÈÓÈ È¯L˜Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¬≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

ÌÈ„‚a‰98Ô‰ÈÏ‡Ó e¯L˜pL99Ïcq‰ Ë·ÁÂ .100. «¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¬≈∆¿∆∆««¿»
L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e101‰ˆÈˆw‰L ÔÓÊa102‰˜e·„103ÌÚ ¿ƒ»∆…ƒ¿«∆«¿ƒ»¿»ƒ

dÈ‡L ÔÓÊa ÚB¯Ê ÏL ‰lÙ˙e .‰˜ÊÁÂ daL ‰Úeˆ¯‰»¿»∆»«¬»»¿ƒ»∆¿«ƒ¿«∆≈»
˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ104˙ÓÁ‰ ÈÊ‡Â .105ÏÈÓ¯ez‰Â106ÏÎÂ . »¿∆∆¿»¿≈«≈∆¿«¿ƒ¿…

a ‡ˆBik.Ì¯Èz‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ÌÈ¯Ù˙e ÌÈ¯LwÓ el‡ «≈»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ»

בֿג.93) י, פרק מקוואות מקום 94)משנה וקשר שנקרעו
מניחים  ואנו זה, על להקפיד עניים של דרכם אין הקרע.
דבר  כל הקרעים. את ולתפור הקשר את להתיר דעתם שאין

חוצץ. אינו קבוע, באופן באיזו 95)המחובר דעתו גילה
הקשר. את להשאיר רוצה שאינו שהיא, לא 96)צורה אם

כלל. דעתם ולתפור.97)גילו להקפיד דרכם
שמשאירים 98) ארוגים, שאינם הבגד שבשפת החוטים

לנוי. אולם 99)אותם "והנימין", סתם כתוב במשנתנו
נקשרו  ובין קשרן בין מחלק א הלכה ח פרק שם בתוספתא
מפני  נראה, דבר של וטעמו הבאה). ההלכה (ראה מאליהן
להניח  ויש להתירן מאוד קשה מאליהן שנתקשרו שנימין
מתאים  בסדר קושר הוא אדם קשרן אם אבל כך, שישאירן
לשם  יתירן שלפעמים ואפשר לעצמו, שקבע תכנית לפי
כשנקשרו  מפרש, ביכורים' [ב'מנחת הבגד. תבנית שינוי
אינן  ולכן נכנסים, והמים כלֿכך מהודק הקשר אין מאליהן
לקבל  מאוד וקשה האדם. כשקשרן מהֿשאיןֿכן חוצצין.
דרכו  שאין קשרים בדין עוסקת ההלכה כל שהרי פירושו,

מים]. ביאת צריכים ואינם הלולאה 100)להתירם,
הרצועה. בה שמכניסים בסנדל תפילין 101)הקשורה

הלכות  (ראה קיבול בית להן שיש מפני טומאה, מקבלות
יב). הלכה ז פרק רצועותיה 102)כלים בלי התפילה כל

קציצה. ממקומה.103)נקראת זזה ואינה מאוד מהודקת
זזה 104) הרצועה אין ומזיזה, התפילה את קושר כשהאדם

התפילה. שבתוך  ילקוט 106)נוד.105)ממקומה
הרועים.

.·Îel‡Â107ÌÈ¯Lw‰ :ÌÈn‰ Ô‰a e‡B·iL ÔÈÎÈ¯vL ¿≈∆¿ƒƒ∆»»∆««ƒ«¿»ƒ
˜eÏÁ‰ ÈÁ˙ÙaL108È¯L˜ ÔÎÂ .˙B‡ÏeÏ ÔÈÈeOÚ Ô‰L ∆¿ƒ¿≈∆»∆≈¬ƒ»¿≈ƒ¿≈
Û˙kaL ˙B‡ÏeÏ109ÁzÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„Ò ÏL ‰ÙOÂ .110. »∆«»≈¿»»∆»ƒ»ƒ¿«≈«

ÏLÂ .‰Úeˆ¯a ‰Úe·˜ dÈ‡L ÔÓÊa L‡¯ ÏL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆…ƒ¿«∆≈»¿»»¿»¿∆
ÌÈˆLe .˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÓÊa ÚB¯Ê111ÏL ¿«ƒ¿«∆ƒ»¿∆∆¿»ƒ∆

Ô¯LwL ÌÈ„‚a‰ ÈÓÈ È¯L˜Â .ÏcÒ112Ïk ÔÎÂ . «¿»¿ƒ¿≈ƒ≈«¿»ƒ∆¿»»¿≈…
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Ô˙Bl‚Ï „È˙Ú ‡e‰L ˙BÓB˜n‰ el‡a ‡ˆBik«≈¿≈«¿∆»ƒ¿«»
ÔÁ˙ÓÏe113ÔÈlq‰ .114˙b ÏL115„a ÏLÂ116eÈ‰ Ì‡ : ¿»¿»««ƒ∆«¿∆«ƒ»
ÌÈ˜ÊÁ117CÈ¯ˆ - ÌÈÙ¯ eÈ‰ Ì‡Â ,ËhÁÏ CÈ¯ˆ - ¬»ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ»»ƒ»ƒ
¯ÚÏ118¯k‰ .119˙Òk‰Â120e‡B·iL ÌÈÎÈ¯ˆ - ¯BÚ ÏL ¿«≈««¿«∆∆∆¿ƒƒ∆»

Ô‰a121ÌÈn‰122. »∆««ƒ

ד.107) משנה החזה.108)שם חלוקים 109)בצד
למעלה. הפתוח במקום ראש הכנסת עלֿידי אותם שלובשים
הכתף, שכנגד במקום לולאות תופרים אלה בחלוקים

החלוק. לבישת אחר אותם רחב,110)וקושרים הסדין
וצריך  במקווה אותו כשמטבילים נקמטות שפתיו ולפיכך

אותן. הלכה 112)הרצועות.111)למתוח ראה האדם.
לגלותם 113)כא. צריך זה ומשום בהם, כשישתמש

הטבילה.ולמותחם  ח 114)לפני פרק מקוואות תוספתא
א. ענבים.115)הלכה בו בו 116)שדורכים שסוחטים

שמנם. להוציא דקים 117)זיתים מענפים עשויים הסלים
צריך  בחוזק, מהודקים הענפים שאם רבינו, ואומר ארוגים.

בהם. הדבוקה הפסולת את אותם 118)לחטט מנענע
נופלת. שם.119)והפסולת  ד 120)משנה פרק סוף

הוא  שכר אלא הראש, תחת משימים ששניהם רבינו מפרש
(ראה  וכדומה צמר ממולאים ושניהם גדולה, יותר וכסת קטן

כאן). טוב' יום ו'תוספות בפנים.121)ברטנורא
שבתוכם.122) מה מוציאים שלפעמים מפני

.‚Î˙Òk123‰l‚Ú124¯eck‰Â125Ìen‡‰Â126 ∆∆¬À»¿««¿»ƒ
ÚÈÓw‰Â127ÌÈn‰ e‡B·iL ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰lÙz‰Â ¿«»≈«¿«¿ƒ»≈»¿ƒƒ∆»««ƒ

ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÏÏÁÏ«¬»»∆«¿»…∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
.Ìe˙Ò Ï·BË -≈»

ב.123) משנה לרכב 124)שם הבהמה גבי  על שמניחים
ותופרים  מוכין אותה וממלאים מעור עשויה זו כסת עליה,
המוכין. את ולהוציא התפר את לפרום דרכם ואין אותה,

בו.125) מעור 126)שמשחקים עשוי מנעל של דפוס
מוכין. בתיק 127)ממולא נותנים הקמיע את לשמירה.

אותו. ותופרים בד, או עור של קטן

.„ÎÏÈaËn‰128ÔÈÒaÎÓ‰ ÌÈ„‚a129eÒkiL ÔÈÎÈ¯ˆ - ««¿ƒ¿»ƒ«¿À»ƒ¿ƒƒ∆ƒ»¿
eÚaÚ·iL „Ú ÌÈn‰ Ô‰a130„Ú - ÔÈ·e‚ ÔÏÈaË‰ . »∆««ƒ«∆¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«

ÔÚeaÚaÓ eÁeÈÂ eÚaÚ·iL131. ∆¿«¿¿¿»ƒƒ¿»

ד.128) משנה לחים.129)שם כשנותנים 130)בעודם
לא  המקווה שמי ומובן, אבעבועות. כעין עולים במים בגד
ואףֿעלֿפיֿכן  קימעא, הגבוהים אלה למקומות הגיעו
עם  מתחברים בבגד הנמצאים שהמים מפני הטבילה, מועילה
הבעבוע  המקווה. כמי ונעשו בהשקה ומתטהרים המקווה

הבגד. לתוך נספגו כבר המקווה שמי ויתפשט 131)מוכיח,
מי פני על הבגד המקווה כל מי הגיעו לא כן לפני כי המקווה,

המקווה. מי משטח גבוה שהוא הבועה לראש

.‰ÎÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk132Ôk¯ˆ È„kÓ ¯˙BÈ ÌÈk¯‡ Ô‰L »¿«≈ƒ∆≈¬Àƒ≈ƒ¿≈»¿»
‰cn‰ ÌB˜Ó „Ú ÔÏÈaËÓ - Ôˆˆ˜Ï „È˙ÚÂ133?„ˆÈk . ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ»«¿«ƒ»≈«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL134- ÔË˜Â , «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒ¿»»

„·Ïa BÊ ‰cÓ „Ú ˙ÏLÏM‰ ÔÓ ÏÈaËÓ .‰¯OÚ135, ¬»»«¿ƒƒ««¿∆∆«ƒ»ƒ¿«
¯B‰Ë ¯‡M‰Â136. ¿«¿»»

ה.132) משנה לה,133)שם צריך שהכלי היד מידת
לתשמישו. ראוי ט 134)להיות פרק כלים הלכות ראה

טו. טבעת,135)הלכה באמצע המידה נגמרה אם ואפילו
כאילו  אותה ורואים הטבעת, כל את לטבול צריך אינו
חוצץ? הטבעת חלקי שני חיבור מקום אין [ולמה נחתכה.
לביאת  ראוי להיות צריך אינו בכלים הסתרים שבית מפני

וברטנורא)]. (ר"ש טומאה 136)מים כשנגעה המדובר
- והשאר לו, צריך שהכלי השלשלת חלק ונטמא בדלי,
לא  בקטן ומעשרה גדול בדלי טפחים מארבעה למעלה

שם. כלים בהלכות שנתבאר כמו כלל, נטמא

.ÂÎ‡ÓË ÈÏk137ÏÈaË‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk BÎB˙a Ô˙pL ¿ƒ»≈∆»«¿≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ - Ïk‰138ÈÏk‰ ÈtL Èt ÏÚ Û‡ , «…»¿»»∆¿ƒ»««ƒ∆ƒ«¿ƒ

¯˙BÈa ¯ˆ139BÏ ÔÈÒÎ ÌÈn‰ È¯‰L ;140CBzÓe , «¿≈∆¬≈««ƒƒ¿»ƒƒ
ÌÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚ - ÏB„b‰ ÈÏkÏ ‰ÏÈ·Ë ‰˙ÏÚL∆»¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»¿»¿ƒ»«≈ƒ

BÎB˙aL141ÏÈaË‰Â Bcˆ ÏÚ e‰h‰ Ì‡Â .142Ï -‡ ∆¿¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ…
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ143˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL „Ú »¿»»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆

„Bp‰144ÌÈÏk BÎB˙Ï Ô˙Â ¯B‰Ë ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿»«¿≈ƒ
‰ÏÈ·Ë Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔÏÈaË‰Â ÌÈ‡ÓË145„Ú ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»…»¿»»∆¿ƒ»«

ÌÈ¯·c ‰na .„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk ·Á¯ ÂÈt ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»ƒ¿∆∆««∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡146ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - L„˜Ï Ï·‡ ;‰Óe¯˙Ï ¬ƒƒ¿»¬»¿…∆≈«¿ƒƒ

B‡ ÏÒa eÈ‰ elÙ‡Â ,ÏÏk ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk CB˙Ï ÌÈÏk≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿«
‰t˜a147BÓB˜Óa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,148. ¿À»¿∆≈«¿¿«¿»ƒ¿

א.137) כב, בחגיגה שנתפרשה כפי ב, משנה ו פרק שם
עצמו,138) במקווה מונחים אינם אלו שכלים ואףֿעלֿפי

משנה  ו פרק (שם ששנינו כמו לו, המחוברים במים אלא
כמקווה". - למקווה המעורב "כל שם,139)א): ונתבאר

המחברת  המים אמת אם רק לטבילה כשר מקוואות שעירוב
השפופרת  חלול (כרוחב הנוד כשפופרת רחבה אותם
שתי  בתוכו לגלגל שאפשר מקום היינו הנוד, בפי שנותנים

סביב). אותו.140)אצבעות ומטהרים הגדול הכלי לכל
המחוברים 141) במים ולא המקווה, במי נטבלו שלא אע"פ

הנוד. שפופרת ברוחב את 142)להם המים מילאו ולא
שפיו  כלי במים מניחים אם בטומאתו. ונשאר הגדול הכלי
וממלאים  נכנסים הם צידו, על מוטה כשהוא רחב, ובטנו צר
סותמים  הם זה למקום וכשמגיעים פיו, כנגד עד הכלי את
הוא  כך ומתוך ממנו, שלמעלה האוויר על וסוגרים פיו את
[ראה  יב. בהלכה שהפכו כלי כמו מלהיכנס, המים על מעכב
כח. סעיףֿקטן שם ובש"ך רטו, סימן יורהֿדעה יוסף' 'בית

רבינו]. לשיטת מלא הסבר נותן זה אפילו 143)ביאורינו
צד. מכל אותם כיסו הגדול, הכלי שבתוך המים אם

שביארנו.144) כמו מועיל, מקוואות עירוב אין מזה בפחות
שתגרור 145) טהרה פעולת שום עשו לא המים שהרי

הקטנים. הכלים טהרת ב.146)אחריה כב, חגיגה משנה
על  בקודש חכמים שעשו מעלות אחתֿעשרה נימנו שם

פי"ב. הטומאות אבות הלכות ראה שפיהם 147)התרומה.
הנוד. משפופרת יותר אבות 148)רחב שאר בהלכות
א. הלכה יב פרק הטומאות
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oeiqקסב e"kÎ'k ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyoeiq e"kÎ'k -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåéñ 'ë ïåùàø íåé
.èé äùò úåöî
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

á"ôùú'ä ïåéñ à"ë éðù íåé
.èé äùò úåöî
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

á"ôùú'ä ïåéñ á"ë éùéìù íåé
.åèø .èé äùò úåöî

― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבתּדינ י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)י ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

á"ôùú'ä ïåéñ â"ë éòéáø íåé
.åèø äùò úåöî

.. íòä åâäð .äðùä ìë úåìôú øãñ

'åëå åðéìò êåìîé
― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ

ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ

מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ

ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ìéòì ñôãð äðùä ìë úåìéôú øãñ
é÷-æ÷ íéãåîò

á"ôùú'ä ïåéñ ã"ë éùéîç íåé
êåøá (à) .ïøåãéñå äìéôúä úåëøá çñåð
.'åëå íåìù äùåò .. éåãéåä çñåð .. äúà

èé÷-é÷ íéãåîò ìéòì ñôãð

á"ôùú'ä ïåéñ ä"ë éùéù íåé
ùéùà .. äúà êåøá .ïåæîä úëøá çñåð

áë÷-èé÷ íéãåîò ìéòì ñôãð .'äá
.ãð÷ äùò úåöî
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

á"ôùú'ä ïåéñ å"ë ÷"ù íåé
.ãð÷ äùò úåöî
ïåéñå"ë-'ëùãå÷-úáù-ïåùàøíåé
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
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:÷øa ïòîì ìéëäìãìàa-øLà íéòLø éììç éøàeö-ìà CúBà úúì áæk Cì-íñ÷a àåL Cì úBæça §¨¦−§©¬©¨¨«©£¬¨Æ½̈§¦§¨−̈¨¨®¨¥´À̈¤©§¥Æ©«§¥´§¨¦½£¤¨´

:õ÷ ïBò úòa íîBéäìéúBøëî õøàa úàøáð-øLà íB÷îa døòz-ìà áLä:Cúà ètLà C ½̈§¥−£¬¥«¨©−¤©§¨®¦§¯£¤¦§¥²§¤¬¤§ª©−¦¤§¬ŸŸ¨«

i"yx
(‡Ï).'åâå úôðöîä øéñä מצנפתא אעדי כתרגומו

אמר  מלכא מצדקיה כתרא ואבטל רבא כהנא משריה
יתקיים: לא באתריה ודין åâå'.דין äáâä בר גדליה

היא  דדיליה וצדקיהו יסבונה דיליה הוה דלאו אחיקם
מיניה: äåò.(Ï·)תעדי äåò לשון השדה עי לשון

ניטלה  כבר אשימנה ושלש פעמים חורבה אחר חורבה
הרי  לגדליה תנתן ומצדקיה לצדקיה וניתנה מיכניה

המלכה ושתי עותה עם עוה חיבר ומנחם (אסתרשתים

והרשענוא') קו)העוינו äéä.:(תהלים  àì úàæ íâ גם
נתניה: בן ישמעאל בא עד תתקיים לא øùàלגדליה

.èôùîä åì:ומשפטי נקמתי להפרע שמתי עליו אשר
.åéúúðå: בידו(‚Ï).íúôøç ìàå ïåîò éðá ìà אשר

על  לבא בקסמיו נבוכדנצר של גורלו בנפול שמחו
שלהם  עכו"ם יד לאמר עמי ואת אותי וחרפו ירושלים

רבים: חללים להפיל øá÷.רמה ïòîì יחשך לא למען
בחללי': שלה להט äçåúô.מראה áøç áøçù חרב

ירושלם  על הדרכים בשני לצאת הכפולה נבוכדנצר

לבני  פורענות הרי העליונה בפרשה כמו עמון בני ועל
àåù.(Ï„)עמון: êì úåæçá שוא להם חזו עמון קוסמי

עלינו: עוד יבא לא éììçלאמר éøàåö ìà êúåà úúì
.íéòùø חללי כצוארי צואריך את ולתת להטעותך

ישראל: של åâå'.רשעי' íîåé àá øùà:שלהם יום
.áæë êì íñ÷á àåù êì úåæçá ידי על כי סבור אתה

נתונה  שחרבך מצליח אתה וכזב ושוא הבל של קסמיך
מלפני  בגזירה יומם שבא הרשעים חללים צוארי אל

קיצם: את תשלום שהרי áùä.(Ï‰)בעת השב כמו
אל  ישראל שעל חרב שוב עד המתיני רפה השי"ן
עליך  ישוב בישראל נקמתו כשיגמור כך ואחר תערה

וגומר: נבראת אשר äøòú.ובמקום ìà áùä כלומר
פורענותה  החרב ותקבל תערה אל שתשוב יבא העת
ותהיה  עברתי באש עליך אפיח ואז מדי מלכי מיד
שיבואו  משחית חרשי שהם שוטים נפחים ביד נתונה

וישחיתוך: מאז כאשר ולמורטך לחדדך

cec zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰ ¯ÈÒ‰את והרם  המצנפת  הסר  צדקיהו אתה

בישראל : תמשול  ולא  עוד  תמלוך  לא כי ראשך  מעל העטרה
.˙‡Ê ‡Ï ˙‡Êוליהויכין ליהויקים  באה אשר הזאת  הרעה ר "ל 

בנו מלך  יהויקים כשגלה כי עליך  הבאה  הרעה כזאת היה לא 
ממשפחתו אביו  אחי צדקיהו מלך יהויכין וכשגלה יהויכין
ומושל  מולך  מי נשאר לא צדקיהו שגלה  אחר  אבל 

אגביה‰˘ÏÙ‰.ממשפחתו: אותו והושפל  גלה שכבר  יהויכין
המשיח: מלך  זרובבל יצא מזרעו שהואÂ·‚‰Â‰.כי צדקיהו 

י כי אשפיל אותו ורוממות  במעלה עתה  ולאמולך  מארצו גלה 
מזרעו: מי ‡˘ÓÈ‰.(Ï·)ימלוך ‰ÂÚ ‰ÂÚ ‰ÂÚהמלכות את 

מזרעו: מי ימלוך  לא  עולם שעד  לומר  פעמים  שלש  המלה  וכפל  יאמר צדקיהו ועל  ומעוקם מעוות אעשה  Ï‡ההיא ˙‡Ê Ì‚
.‰È‰ולו המשיח מלך  מזרעו בוא עד  שלימה  הגבהה יהיה לא זרובבל מזרעו שיצא  ליהויכין שיהיה  הזאת ההגבהה  גם  ר "ל 

שלימה: הגבהה Ì˙Ù¯Á.(Ï‚)אתן  Ï‡Â:הקסם מפני ירושלים  על  נבוכדנאצר  שהלך  במה ישראל  את חרפו  אשר חרפתם על 
.·¯Á ·¯Á:לחוזק המלה תעבור:ÁÂ˙Ù‰.כפל עליך  גם הנה כאומר לטבח , מתערה היא ÏÈÎ‰Ï.שלופה ‰ËÂ¯Óהיא עוד 

אנשים: להבהיל  וזוהרה בריקה  הרבות ולמען  רב הרג  ולסבול  להחזיק לך ·ÂÊÁ˙.(Ï„)מלוטשת חזו הכוכבים חוזי כי בעבור
רשעי חללי של  צוארי עם  אותך  לתת  ה' צוה לכן בבל  מלך  חרב תשיגם שלא  לאמר כזב לך  קסמו  הקוסמים כי ובעבור שוא 

הסאה: את  וממלא  הקץ  את  המשלים  העון את עשותם בעת והצלחתם שמשם שקעה  אשר להם  דומה להיות ‰˘·(Ï‰)ישראל 
.‰¯Ú˙ Ï‡ אשפוט שם מגוריך  בארץ נבראת  אשר במקום  כ "א  כן יהיה  לא באמת עוד תהרוג  לבל תערה  אל  החרב אשיב וכי

בבל : מלך  בחרב אותך

oeiv zcevn
(‡Ï).˙ÙˆÓ‰:ומושלים לחשובים  המיוחדת כובע 
(·Ï).‰ÂÚ: ועיקום עיוות שימה:‡˘ÓÈ‰.מל ' מלשון
(‚Ï).‰ÁÂ˙Ùהיא כאילו  בתערה בהיותה כי מתערה  שלופה 

קטןÏÈÎ‰Ï.סגורה: וכו ' מזבח  כי כמו  וסבל  החזקה ענין
ח)מהכיל  החוזים·ÂÊÁ˙.(Ï„):(מ"א כמו  הכוכבים  ראיית ענין

מז)בכוכבים ˆÈ¯‡Â.:(ישעי' Ï‡:להם דומה  ר"ל  צוארי  ·‡.עם 
שקיעה : הצלחתם:ÌÓÂÈ.ענין  שמש  ור"ל השמש תקרא כן

(‰Ï).‰¯Ú˙:החרב תיק כמוÍÈ˙Â¯ÂÎÓ.הוא מגורותיך
ומולדותיך  טו)מכורותיך :(לעיל
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מז)בכוכבים ˆÈ¯‡Â.:(ישעי' Ï‡:להם דומה  ר"ל  צוארי  ·‡.עם 
שקיעה : הצלחתם:ÌÓÂÈ.ענין  שמש  ור"ל השמש תקרא כן

(‰Ï).‰¯Ú˙:החרב תיק כמוÍÈ˙Â¯ÂÎÓ.הוא מגורותיך
ומולדותיך  טו)מכורותיך :(לעיל



dקסד wxt minid ixac - miaezk

ä-÷øô à íéîéä éøáãclÎfi

æé(ô) :ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eNçéúä ílkçééöçå éãâå ïáeàø-éða ª¨Æ¦§©§½¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧§¨¦¹©£¦¬
óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼£Â¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤

:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLeèé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eNòiåëíäéìò eøæòiå §©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«©©£¬¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½
:Bá eçèá-ék íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéýìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá eðúpiåàëeaLiå ©¦¨§³§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®¦Â¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−¦¨¬§«©¦§´

:óìà äàî íãà Lôðå íétìà íéøBîçå óìà íéMîçå íéúàî ïàöå óìà íéMîç íäélîb íäéð÷î¦§¥¤À§«©¥¤º£¦¦¬¤Æ¤Æ§ÀŸ¨©³¦©£¦¦Æ¤½¤©£¦−©§¨®¦§¤¬¤¨−̈¥¬¨¨«¤
áë(ô) :äìbä-ãò íäézçú eáLiå äîçìnä íéýìàäî ék eìôð íéaø íéììç-ékâëèáL éöç éðáe ¦«£¨¦³©¦Æ¨½̈¦¬¥¨¡Ÿ¦−©¦§¨¨®©¥§¬©§¥¤−©©Ÿ¨«§¥À£¦Æ¥´¤

:eáø änä ïBîøç-øäå øéðNe ïBîøç ìòa-ãò ïLaî õøàa eáLé äMðîãëíúBáà-úéá éLàø älàå §©¤½¨§−¨¨®¤¦¨º̈©©¯©¤§²§¦¬§©¤§−¥¬¨¨«§¥−¤¨¥´¥£¨®
úéáì íéLàø úBîL éLðà ìéç éøBab íéLðà ìàécçéå äéåãBäå äéîøéå ìàéøæòå ìàéìàå éòLéå øôòå§¥¿¤§¦§¦¿¤¡¦¥¿§Â©§¦¥§¦§§¨̧§©§¹̈§©§¦¥À£¨¦Æ¦´¥©½¦©§¥´¥½¨¦−§¥¬

:íúBáàäë:íäéðtî íéýìà ãéîLä-øLà õøàä-énò éäìà éøçà eðæiå íäéúBáà éýìàa eìòîiå £¨«©¦«§£½¥Ÿ¥−£¥¤®©¦§À©£¥Æ¡Ÿ¥´©¥¨½̈¤£¤¦§¦¬¡Ÿ¦−¦§¥¤«
åëéðáeàøì íìâiå øeMà Cìî øñðìt úâlz çeø-úàå øeMà-Cìî ìet | çeø-úà ìàøNé éýìà øòiå©¨©Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹¤´©´¤«¤©À§¤Æ©Æ¦§©³¦§¤Æ¤Æ¤´¤©½©©§¥Æ¨¥¦´

(ô) :äfä íBiä ãò ïæBb øäðe àøäå øBáçå çìçì íàéáéå äMðî èáL éöçìå éãbìåæëïBLøb éåì éða §©¨¦½§©£¦−¥´¤§©¤®©Â§¦¥©§©̧§¨³§¨¨Æ§©´½̈©−©¬©¤«§¥−¥¦®¥§¾
:éøøîe úä÷çë(ñ) :ìàéfòå ïBøáçå øäöé íøîò úä÷ éðáeèë(ñ) íéøîe äLîe ïøäà íøîò éðáe §−̈§¨¦«§¥−§¨®©§¨´¦§½̈§¤§−§ª¦¥«§¥´©§½̈©£¬ŸŸ¤−¦§¨®

:øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà éðáeì:òeLéáà-úà ãéìä ñçðét ñçðét-úà ãéìBä øæòìà §¥´©£½Ÿ¨¨Æ©£¦½¤§¨−̈§¦¨¨«¤§¨¨Æ¦´¤¦«§½̈¦«§−̈Ÿ¦¬¤£¦«©
àì:éfò-úà ãéìBä éwáe éwa-úà ãéìBä òeLéáàåáì:úBéøî-úà ãéìBä äéçøæe äéçøæ-úà ãéìBä éfòå ©£¦Æ©Æ¦´¤ª¦½ª¦−¦¬¤ª¦«§ª¦Æ¦´¤§©«§½̈«§©«§−̈¦¬¤§¨«
âì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà ãéìBä úBéøîãìãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàå §¨Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬

éçà-úà:õòî ¤£¦¨«©

i"yx
(ÁÈ).'åâå ìéç éðá ïî äùðî èáù éöçå ãâå ïáåàø éðá

ההגריאים: עם מלחמה ועשו נתקבצו כולם כלומר
(ËÈ).ùéôðå øåèéå:הם ישמעאל של åøæòéå(Î)בניו

.íäéìò:עזרם ה' ìëåכי íéàéøâää íãéá åðúðéå
.íäîòù:לעזרם אחרים íäì.אומות øåúòðå דוגמת

ה': להם øùà(Î‰)ויעתר õøàä éîò éäìà éøçà åðæéå

.íäéðôî íéäìà ãéîùä עמי אלהי אחרי זנו הם פתרון
מפניהם  אלהים השמידם אשר עם ואיזה הארץ
לבם  על שמו ולא לעוזרם יכול היה לא שאלהיהם
כמו  ולנו לעזרם יכול היה ולא מפניהם השמידם אחרי

יעזור: לא כן

cec zcevn
(ÊÈ).Â˘ÁÈ˙‰כשהיה יותם בימי תולדותם סדר לדעת  חקרו 

ירבעם בימי  מלך  לא  אבל אביו עוזיה שנתנגע מעת שופט
ב': במלכים כמ "ש  מותו  לאחר ÏÈÁ.(ÁÈ)כ "א È· ÔÓ ר"ל

וכו': אנשים התאספו חיל בני  ˆ·‡.מן  È‡ˆÂÈלצאת הראוים 
מלחמה : Ì‰ÈÏÚ.(Î)בצבא Â¯ÊÚÈÂלהתגבר מה ' נעזרים  היו

˘Ì‰ÓÚ.עליהם : ÏÎÂ: בעזרתם עמהם היו אשר  Â˙ÚÂ¯וכל
.Ì‰Ï:תפילתם עתר וחוזרÌ‰È˜Ó.(Î‡)קבל כלל  מתחלה 

וכו ': גמליהם  ÂÏÙ.(Î·)ומפרש ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÈÎאין כאומר
המלחמה נצחון כי רבים  חללים ההגריאים מן  שנפלו בעבור כי אלף  מאה בשבי יקחו ותש"ס אלף מ "ד אשר אפשר איך  לתמוה

לשבי: עצמן ומסרו עליהם  היהודים פחד  נפל ולזה  ובעזרתו מה ' ההגריאים:˙Ì‰È˙Á.היתה ·‡¯ı.(Î‚)במקום Â·˘Èהמה
בה ישבו אשר  המקום להם צר  והיה  רבו המה  כי וכו' חרמון בעל  עד מבשן  התפשטו  אולם בארצם וישבו המלחמה מן  חזרו 

ההגריאים: למקום מזה הלכו אשר אחיהם במקום לשבת התפשטו ולזה  ˘ÂÓ˙.(Î„)מבראשונה È˘‡ידועים לומר, רצה 
החשיבות : לגודל  ÂÎÂ'.(Î‰)בשמותם  „ÈÓ˘‰ עמם:‡˘¯ את  הצילו לא מדוע המה אלהים  אם  להבין להם והיה  כאומר

(ÂÎ).ÔÊÂ‚ ¯‰Â:גוזן לנהר ‰Ê‰.סמוך ÌÂÈ‰ „Ú:השני בית  בבנין חזרו לא כי שם  עודם  והנה לומר, ˜‰˙.(ÁÎ)רצה  È·Â
לגרשון: הקדימו ואהרן משה  כבוד ˆ„Â˜.(Ï„)מפני לבן‡˙ מאב  הכהונה והלכה בביהמ "ק  ששימש הראשון הכ"ג והוא 

דורות: עשר  שנים

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÎ¯Â„Âהיטב למתחו  הקשת על  ברגל לדרוך הוא  הדרך 

למרחוק: טרףÈ„ÂÓÏÂ.לירות לטרוף וילמד כמו ההרגל  ענין
יט ): Â‚Â'.(ËÈ)(יחזקאל  ¯ÂËÈÂ: ישמעאל מבני המה  גם 

(Î).¯Â˙ÚÂ:( ח (שם הקטורת ענן  ועתר  כמו ריבוי  ענין
(‡Î).Â·˘ÈÂ:שביה כןÙÚÂ¯.(Î„)מל ' או  יתירה, הוי"ו 

רבים: וכמוהו בוי "ו התעוררות:ÚÈÂ¯.(ÂÎ)שמו ¯ÁÂמל '
.ÏÂÙ: פול רצון

i dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

ÁïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå;íøz íàå,äîeøz Búîeøz,øæçéå ¥§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©¦§¨¦§¦¨©§¨§¨§©£Ÿ
íøúéå.dîöò éðôa úònãî äðBLàøä,Lîç äéìò ïéáiçå,äiðL àG ìáà. §¦§Ÿ¨¦¨§©©©¦§¥©§¨§©¨¦¨¤¨Ÿ¤£¨§¦¨
ËíéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúå,íé÷enö íúBNòì íéáðò ìò ïééå.äìéëàì íéúéæ ìò ïîL íøzL éøä,íéúéæå §§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©£¨¦¦£¥¤¨©¤¤©¥¦©£¦¨§¥¦

äìéëàì íéúéæ ìò,íéáðò ìò ïééåäìéëàì,äìéëàì íéáðò ìò íéáðòå,ïëøãì Cìîðå–éøö BðéàíBøúì C. ©¥¦©£¦¨§©¦©£¨¦©£¦¨©£¨¦©£¨¦©£¦¨§¦§©§¨§¨¥¨¦¦§
ÈBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéà,øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî àGå ¥§¦¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨

Bzëàìî äøîâpL,äøîâð àHL øácî àGåBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî;eîøz íàå,ïúîeøz ¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨§§¨¨
äîeøz. §¨

g.miyzkpd mizifd:ïðîù àéöåäì úùúëîá íéúéæä ùåúëì åéä íéìéâø.dnexz eznexz:àúééøåàãî àéä äøåîâ.mexzie xefgieøçàì ,ïðáøãî
:àöéù ïééìå ïîùì êéøöä øåòéùë úéðù äîåøú àéöåéå øåæçé íéáðòä úëéøãå íéúéæä ïúåà úùéúë íéìùéù.zrncn dpey`xdäàîî úåçôì äìôð íà

:àúééøåàãî àéä äøåîâ äîåøúã .ïäëì ìëä øëîéå ,íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð ïéìåç.yneg dilr oiaiige,ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëåàä øæ
:äîåøú ìëåà øæ ìë ïéãë.dipy `l la`àúééøåàãîã ,øçà íå÷îî úåøùòîå äîåøú äéìò åùéøôéù ãò úìëàð äðéà êëéôì ,ïðáøãî àìà äðéàù éôì

ïîùä ìò íéúéæ íøåúä éáâ ìéòì àðù éàîå ,íåøúéå øåæçéå äîåøú åúîåøúã íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá àëä àðù éàî àéù÷ éàå .øåîâ ìáè àéä
íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá ìáà ,äîåøú åúîåøú ïéà êëéôì ïäëì àãéñô àëéà ïîùä ìò íéúéæ íøåúäã ì"éå ,äîåøú åúîåøú ïéàã ïééä ìò íéáðòå

:íåøúéå øåæçéã øåæâã àåä ïðáøã àìà ,äîåøú åúîåøú ïäëì àãéñô àëéìã
h.miyakpd mizifìò ïîù à÷åãã ,íäéìò ïîùä ïî ïéîøåú êëìä ,åúëàìî äøîâðù øáã éáéùçå ,åîéé÷úéù éãë õîåçá åà ïééá íéùåáëå íéçåìî íéúéæ

ïî íøåú àåäùëå ,éøù íéùáëðä íéúéæ ìò ïîùå íé÷åîö ìò ïéé ìáà ,íåøúì øåñàã àåä êøãéì úåãîåòä íéáðò ìò ïéé ïëå ,ïðîù àéöåäì íéãîåòä íéúéæ
:íé÷åîöä ïî àöéù éåàøä ïééä éôìå íéùáëðä íéúéæä ïî àöéù éåàøä ïîùä éôì íøåú íé÷åîöä ìò ïééä ïîå íéùáëðä íéúéæä ìò ïîùä.mexzl jixv oi`

:äìéëàì úåãîåò åéä äòù äúåàá éøäù ,íøú à÷ øéôù íøú à÷ éëå ìéàåä
ii`.ezk`ln dxnbpy xacn minxez o:éøëá çøîúðù øáãî.ezk`ln dxnbp `ly xac lráéúëã ,éøëá çøîúð àìù(çé øáãîá)ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàùî àìå øåîâ åðéàù ìò øåîâä ïî àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,á÷éä ïî äàìîëå.dnexz eznexz mxz m`eìáà ,úåøéô øàùá à÷åãå
:ïøîàãë ïäëì àãéñô äéá úéàã íåùî äîåøú åúîåøú ïéàã ìéòì ïðéøîà àä ,ïééä ìò íéáðòä ïî åà ,ïîùä ìò íéúéæä ïî íøåúä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,שמנם להוציא במכתשת – ÅÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå שנגמרה מדבר  לתורם דומה שזה – ÀÇÄÇÂÈÄÇÄÀÈÄ

מלאכתו  נגמרה שלא דבר על  íøz(רמב"ם );מלאכתו íàå שמן – ÀÄÈÇ
הנדרכים, ענבים על  יין  או  הנכתשים זיתים äîeøzעל Búîeøz– ÀÈÀÈ

התורה, מן היא íøúéåגמורה øæçéåשלאחר כלומר  מדרבנן , – ÀÇÂÙÀÄÀÙ
תרומה  ויפריש יחזור  הענבים דריכת או הזיתים כתישת שישלים

הטעם  ומבואר  מהענבים, שיצא מהיין  או מהזיתים שיצא מהשמן 
שאם  בזיתים, כגון  טהרה, גדר משום חכמים שקנסוהו בירושלמי,

על טהור שמן  מיד יפריש  הזיתים על השמן מן  שמפריש  אומר  אתה
לעשר לו שאסרו  כיון  אבל  בטומאה. הכל את יעשה כך  ואחר  הזיתים,

יטמאו  שאם בטהרה, זיתיו את לעשות יצטרך הרי  הזיתים, על  שמן 
מפרישים  שאין הטהור , השמן מן עליהם להפריש  יוכל  לא הזיתים

בטהרה; בדו את ולעשות להיטהר יצטרך  ולפיכך  הטמא, על  הטהור  מן
שנית. לתרום עליו  גזרו  בדיעבד גם éðôaומכאן  úònãî äðBLàøäÈÄÈÀÇÇÇÄÀÅ

dîöò בחולין היו ולא חולין, לתוך הראשונה התרומה נפלה אם – ÇÀÈ
התערובת נעשית כנגדה, חלקים כתרומה "rnecn",מאה שדינה כלומר

ונמכר למסכתנו ), (בפתיחה שבארנו  כמו  לישראל , באכילה ואסורה
התורה; מן היא גמורה תרומה הראשונה שהתרומה לפי  לכהנים, הכל

Lîç äéìò ïéáiçå,וחומש קרן  לכהן משלם בשוגג, האוכלה זר  – ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
גמורה תרומה יד ),כדין  כב, ויקרא äiðL(עיין àG ìáà שהתרומה – ÂÈÀÄÈ

אינה  התורה שמן  לפי חומש , עליה חייבים ואין מדמעת, אינה השנייה
למעשר טבולה היא שהרי מעשרות, ממנה להפריש צריך  ואף תרומה;

מעשר ירושלמי).ולתרומת (תוספתא ;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

זיתים על שמן  תורמין ש"אין  הקודמת, במשנה ששנינו ייןoiyzkpd,לאחר  ולא
ענבים להוצאת mikxcpdעל העומדים זיתים על  שדווקא ללמד , משנתנו  באה ,"

יין, תורמים אין  לדריכה העומדים ענבים על  דווקא וכן שמן, תורמים אין שמנם
על אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על  מלאכתו שנגמרה מדבר  תורמים שאין 

שהרי ויין, שמן  לתרום מותר  במשנה, כמבואר לאכילה, העומדים ענבים ועל זיתים
הטעם: כותב והרמב"ם מלאכתו . שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  זה
הרע" על היפה מן  בזה זה כלאים שאינם מינים משני לתורם דומה? זה "למה

יח). ה, תרומות (הל '

íéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúåשהואיל בחומץ, או במלח – ÀÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
מלאכתו, שנגמרה כדבר הם חשובים לאכילה, עומדים ìòוהם ïééåÀÇÄÇ

íé÷enö íúBNòì íéáðò העומדים ענבים על יין  תורמים וכן  – ÂÈÄÇÂÈÄÄ
לעיל ; הטעם שביארנו  כמו  שהם, כמות וליאכל  צימוקים להיעשות

הראוי היין  ולפי  הנכבשים הזיתים מן לצאת הראוי  השמן לפי  ותורמים
הצמוקים מן äìéëàì(ירושלמי).לצאת íéúéæ ìò ïîL íøzL éøäÂÅÆÈÇÆÆÇÅÄÇÂÄÈ

לעיל, ששנינו כמו הנכבשים זיתים על היינו  –íéúéæ ìò íéúéæåÀÅÄÇÅÄ
äìéëàì,לאכילה עומדים היו וכולם זיתים, על זיתים שתרם או  – ÇÂÄÈ

äìéëàì íéáðò ìò ïééå שהם ענבים על  יין שתרם מי וכן  – ÀÇÄÇÂÈÄÇÂÄÈ
צימוקים, להיעשות שעומדים היינו íéáðòלאכילה, ìò íéáðòåÇÂÈÄÇÂÈÄ

äìéëàì,לאכילה הוא והכל ענבים, על ענבים שתרם או –Cìîðå ÇÂÄÈÀÄÀÇ
ïëøãì,עליהם תרם שכבר  הענבים את או  הזיתים את לדרוך  –Bðéà ÀÈÀÈÅ

íBøúì Céøö.תרם יפה עליהם שתרם שבשעה ולתרום, לחזור – ÈÄÄÀ

i p y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéàÅÀÄÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈ
Bzëàìî לא שעדיין תבואה על  בכרי  כבר  שנמרחה מתבואה כגון  – ÀÇÀ

oxeba),נמרחה ixkd ipt z` miwilgne mixyiiny dn `ed gexin)àGåÀ
Bzëàìî äøîâpL øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî– ÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

נמרחה, שכבר תבואה על  נמרחה שלא àHLמתבואה øácî àGåÀÄÈÈÆ
Bzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâð שכתוב – ÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

כז ): יח , awid",(במדבר  on d`lnke oxebd on obck" שאין מכאן  ולמדים
הגמור . על  הגמור מן  אלא eîøzתורמים íàåעל הגמור  מן – ÀÄÈÀ

גמור, שאינו  על גמור  משאינו או להיפך , או  גמור  ïúîeøzÀÈÈשאינו
äîeøz השמן על הזיתים מן  שהתורם ד ) (משנה לעיל ששנינו ומה – ÀÈ

פי (על שם בארנו  כבר  תרומה, תרומתו אין  היין , על  הענבים מן או
ולדרוך לכתוש  לכהן  טורח יש ובענבים ובזיתים שהואיל  הירושלמי),

izdw - zex`ean zeipyn
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ä-÷øô à íéîéä éøáãclÎfi

æé(ô) :ìàøNé-Cìî íòáøé éîéáe äãeäé-Cìî íúBé éîéa eNçéúä ílkçééöçå éãâå ïáeàø-éða ª¨Æ¦§©§½¦¥−¨´¤«¤§¨®¦¥−¨¨§¨¬¤«¤¦§¨¥«§¥«§¥̧§¨¦¹©£¦¬
óìà äòaøàå íéòaøà äîçìî éãeîìe úL÷ éëøãå áøçå ïâî éàNð íéLðà ìéç-éða-ïî äMðî-èáL¥«¤§©¤»¦§¥©¦¼£Â¨¦Ÿ§¥̧¨¥³§¤Æ¤Æ§´Ÿ§¥¤½¤§¥−¦§¨¨®©§¨¦̧§©§¨¨¬¤²¤

:àáö éàöé íéMLå úBàî-òáLeèé:áãBðå Léôðå øeèéå íéàéøâää-íò äîçìî eNòiåëíäéìò eøæòiå §©¥¬§¦¦−Ÿ§¥¬¨¨«©©£¬¦§¨−̈¦©«©§¦¦®¦¬§¨¦−§¨«©¥¨§´£¥¤½
:Bá eçèá-ék íäì øBzòðå äîçìna e÷òæ íéýìàì ék íänòL ìëå íéàéøâää íãéá eðúpiåàëeaLiå ©¦¨§³§¨¨Æ©«©§¦¦½§−Ÿ¤´¦¨¤®¦Â¥Ÿ¦³¨£Æ©¦§¨½̈§©§¬¨¤−¦¨¬§«©¦§´

:óìà äàî íãà Lôðå íétìà íéøBîçå óìà íéMîçå íéúàî ïàöå óìà íéMîç íäélîb íäéð÷î¦§¥¤À§«©¥¤º£¦¦¬¤Æ¤Æ§ÀŸ¨©³¦©£¦¦Æ¤½¤©£¦−©§¨®¦§¤¬¤¨−̈¥¬¨¨«¤
áë(ô) :äìbä-ãò íäézçú eáLiå äîçìnä íéýìàäî ék eìôð íéaø íéììç-ékâëèáL éöç éðáe ¦«£¨¦³©¦Æ¨½̈¦¬¥¨¡Ÿ¦−©¦§¨¨®©¥§¬©§¥¤−©©Ÿ¨«§¥À£¦Æ¥´¤

:eáø änä ïBîøç-øäå øéðNe ïBîøç ìòa-ãò ïLaî õøàa eáLé äMðîãëíúBáà-úéá éLàø älàå §©¤½¨§−¨¨®¤¦¨º̈©©¯©¤§²§¦¬§©¤§−¥¬¨¨«§¥−¤¨¥´¥£¨®
úéáì íéLàø úBîL éLðà ìéç éøBab íéLðà ìàécçéå äéåãBäå äéîøéå ìàéøæòå ìàéìàå éòLéå øôòå§¥¿¤§¦§¦¿¤¡¦¥¿§Â©§¦¥§¦§§¨̧§©§¹̈§©§¦¥À£¨¦Æ¦´¥©½¦©§¥´¥½¨¦−§¥¬

:íúBáàäë:íäéðtî íéýìà ãéîLä-øLà õøàä-énò éäìà éøçà eðæiå íäéúBáà éýìàa eìòîiå £¨«©¦«§£½¥Ÿ¥−£¥¤®©¦§À©£¥Æ¡Ÿ¥´©¥¨½̈¤£¤¦§¦¬¡Ÿ¦−¦§¥¤«
åëéðáeàøì íìâiå øeMà Cìî øñðìt úâlz çeø-úàå øeMà-Cìî ìet | çeø-úà ìàøNé éýìà øòiå©¨©Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹¤´©´¤«¤©À§¤Æ©Æ¦§©³¦§¤Æ¤Æ¤´¤©½©©§¥Æ¨¥¦´

(ô) :äfä íBiä ãò ïæBb øäðe àøäå øBáçå çìçì íàéáéå äMðî èáL éöçìå éãbìåæëïBLøb éåì éða §©¨¦½§©£¦−¥´¤§©¤®©Â§¦¥©§©̧§¨³§¨¨Æ§©´½̈©−©¬©¤«§¥−¥¦®¥§¾
:éøøîe úä÷çë(ñ) :ìàéfòå ïBøáçå øäöé íøîò úä÷ éðáeèë(ñ) íéøîe äLîe ïøäà íøîò éðáe §−̈§¨¦«§¥−§¨®©§¨´¦§½̈§¤§−§ª¦¥«§¥´©§½̈©£¬ŸŸ¤−¦§¨®

:øîúéàå øæòìà àeäéáàå áãð ïøäà éðáeì:òeLéáà-úà ãéìä ñçðét ñçðét-úà ãéìBä øæòìà §¥´©£½Ÿ¨¨Æ©£¦½¤§¨−̈§¦¨¨«¤§¨¨Æ¦´¤¦«§½̈¦«§−̈Ÿ¦¬¤£¦«©
àì:éfò-úà ãéìBä éwáe éwa-úà ãéìBä òeLéáàåáì:úBéøî-úà ãéìBä äéçøæe äéçøæ-úà ãéìBä éfòå ©£¦Æ©Æ¦´¤ª¦½ª¦−¦¬¤ª¦«§ª¦Æ¦´¤§©«§½̈«§©«§−̈¦¬¤§¨«
âì:áeèéçà-úà ãéìBä äéøîàå äéøîà-úà ãéìBä úBéøîãìãéìBä ÷Bãöå ÷Bãö-úà ãéìBä áeèéçàå §¨Æ¦´¤£©§½̈©£©§−̈¦¬¤£¦«©£¦Æ¦´¤¨½§¨−¦¬

éçà-úà:õòî ¤£¦¨«©

i"yx
(ÁÈ).'åâå ìéç éðá ïî äùðî èáù éöçå ãâå ïáåàø éðá

ההגריאים: עם מלחמה ועשו נתקבצו כולם כלומר
(ËÈ).ùéôðå øåèéå:הם ישמעאל של åøæòéå(Î)בניו

.íäéìò:עזרם ה' ìëåכי íéàéøâää íãéá åðúðéå
.íäîòù:לעזרם אחרים íäì.אומות øåúòðå דוגמת

ה': להם øùà(Î‰)ויעתר õøàä éîò éäìà éøçà åðæéå

.íäéðôî íéäìà ãéîùä עמי אלהי אחרי זנו הם פתרון
מפניהם  אלהים השמידם אשר עם ואיזה הארץ
לבם  על שמו ולא לעוזרם יכול היה לא שאלהיהם
כמו  ולנו לעזרם יכול היה ולא מפניהם השמידם אחרי

יעזור: לא כן

cec zcevn
(ÊÈ).Â˘ÁÈ˙‰כשהיה יותם בימי תולדותם סדר לדעת  חקרו 

ירבעם בימי  מלך  לא  אבל אביו עוזיה שנתנגע מעת שופט
ב': במלכים כמ "ש  מותו  לאחר ÏÈÁ.(ÁÈ)כ "א È· ÔÓ ר"ל

וכו': אנשים התאספו חיל בני  ˆ·‡.מן  È‡ˆÂÈלצאת הראוים 
מלחמה : Ì‰ÈÏÚ.(Î)בצבא Â¯ÊÚÈÂלהתגבר מה ' נעזרים  היו

˘Ì‰ÓÚ.עליהם : ÏÎÂ: בעזרתם עמהם היו אשר  Â˙ÚÂ¯וכל
.Ì‰Ï:תפילתם עתר וחוזרÌ‰È˜Ó.(Î‡)קבל כלל  מתחלה 

וכו ': גמליהם  ÂÏÙ.(Î·)ומפרש ÌÈ·¯ ÌÈÏÏÁ ÈÎאין כאומר
המלחמה נצחון כי רבים  חללים ההגריאים מן  שנפלו בעבור כי אלף  מאה בשבי יקחו ותש"ס אלף מ "ד אשר אפשר איך  לתמוה

לשבי: עצמן ומסרו עליהם  היהודים פחד  נפל ולזה  ובעזרתו מה ' ההגריאים:˙Ì‰È˙Á.היתה ·‡¯ı.(Î‚)במקום Â·˘Èהמה
בה ישבו אשר  המקום להם צר  והיה  רבו המה  כי וכו' חרמון בעל  עד מבשן  התפשטו  אולם בארצם וישבו המלחמה מן  חזרו 

ההגריאים: למקום מזה הלכו אשר אחיהם במקום לשבת התפשטו ולזה  ˘ÂÓ˙.(Î„)מבראשונה È˘‡ידועים לומר, רצה 
החשיבות : לגודל  ÂÎÂ'.(Î‰)בשמותם  „ÈÓ˘‰ עמם:‡˘¯ את  הצילו לא מדוע המה אלהים  אם  להבין להם והיה  כאומר

(ÂÎ).ÔÊÂ‚ ¯‰Â:גוזן לנהר ‰Ê‰.סמוך ÌÂÈ‰ „Ú:השני בית  בבנין חזרו לא כי שם  עודם  והנה לומר, ˜‰˙.(ÁÎ)רצה  È·Â
לגרשון: הקדימו ואהרן משה  כבוד ˆ„Â˜.(Ï„)מפני לבן‡˙ מאב  הכהונה והלכה בביהמ "ק  ששימש הראשון הכ"ג והוא 

דורות: עשר  שנים

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÎ¯Â„Âהיטב למתחו  הקשת על  ברגל לדרוך הוא  הדרך 

למרחוק: טרףÈ„ÂÓÏÂ.לירות לטרוף וילמד כמו ההרגל  ענין
יט ): Â‚Â'.(ËÈ)(יחזקאל  ¯ÂËÈÂ: ישמעאל מבני המה  גם 

(Î).¯Â˙ÚÂ:( ח (שם הקטורת ענן  ועתר  כמו ריבוי  ענין
(‡Î).Â·˘ÈÂ:שביה כןÙÚÂ¯.(Î„)מל ' או  יתירה, הוי"ו 

רבים: וכמוהו בוי "ו התעוררות:ÚÈÂ¯.(ÂÎ)שמו ¯ÁÂמל '
.ÏÂÙ: פול רצון

i dpyn oey`x wxt zenexz zkqn

ÁïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå;íøz íàå,äîeøz Búîeøz,øæçéå ¥§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©¦§¨¦§¦¨©§¨§¨§©£Ÿ
íøúéå.dîöò éðôa úònãî äðBLàøä,Lîç äéìò ïéáiçå,äiðL àG ìáà. §¦§Ÿ¨¦¨§©©©¦§¥©§¨§©¨¦¨¤¨Ÿ¤£¨§¦¨
ËíéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúå,íé÷enö íúBNòì íéáðò ìò ïééå.äìéëàì íéúéæ ìò ïîL íøzL éøä,íéúéæå §§¦¤¤©¥¦©¦§¨¦§©¦©£¨¦©£¨¦¦£¥¤¨©¤¤©¥¦©£¦¨§¥¦

äìéëàì íéúéæ ìò,íéáðò ìò ïééåäìéëàì,äìéëàì íéáðò ìò íéáðòå,ïëøãì Cìîðå–éøö BðéàíBøúì C. ©¥¦©£¦¨§©¦©£¨¦©£¦¨©£¨¦©£¨¦©£¦¨§¦§©§¨§¨¥¨¦¦§
ÈBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéà,øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî àGå ¥§¦¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨

Bzëàìî äøîâpL,äøîâð àHL øácî àGåBzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî;eîøz íàå,ïúîeøz ¤¦§§¨§©§§¦¨¨¤¦§§¨§©§©¨¨¤¦§§¨§©§§¦¨§§¨¨
äîeøz. §¨

g.miyzkpd mizifd:ïðîù àéöåäì úùúëîá íéúéæä ùåúëì åéä íéìéâø.dnexz eznexz:àúééøåàãî àéä äøåîâ.mexzie xefgieøçàì ,ïðáøãî
:àöéù ïééìå ïîùì êéøöä øåòéùë úéðù äîåøú àéöåéå øåæçé íéáðòä úëéøãå íéúéæä ïúåà úùéúë íéìùéù.zrncn dpey`xdäàîî úåçôì äìôð íà

:àúééøåàãî àéä äøåîâ äîåøúã .ïäëì ìëä øëîéå ,íéøæì øåñàå òîåãî ìëä äùòð ïéìåç.yneg dilr oiaiige,ùîåçå ïø÷ íìùî äââùá äìëåàä øæ
:äîåøú ìëåà øæ ìë ïéãë.dipy `l la`àúééøåàãîã ,øçà íå÷îî úåøùòîå äîåøú äéìò åùéøôéù ãò úìëàð äðéà êëéôì ,ïðáøãî àìà äðéàù éôì

ïîùä ìò íéúéæ íøåúä éáâ ìéòì àðù éàîå ,íåøúéå øåæçéå äîåøú åúîåøúã íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá àëä àðù éàî àéù÷ éàå .øåîâ ìáè àéä
íéùúëðä íéúéæä ìò ïîù íøåúá ìáà ,äîåøú åúîåøú ïéà êëéôì ïäëì àãéñô àëéà ïîùä ìò íéúéæ íøåúäã ì"éå ,äîåøú åúîåøú ïéàã ïééä ìò íéáðòå

:íåøúéå øåæçéã øåæâã àåä ïðáøã àìà ,äîåøú åúîåøú ïäëì àãéñô àëéìã
h.miyakpd mizifìò ïîù à÷åãã ,íäéìò ïîùä ïî ïéîøåú êëìä ,åúëàìî äøîâðù øáã éáéùçå ,åîéé÷úéù éãë õîåçá åà ïééá íéùåáëå íéçåìî íéúéæ

ïî íøåú àåäùëå ,éøù íéùáëðä íéúéæ ìò ïîùå íé÷åîö ìò ïéé ìáà ,íåøúì øåñàã àåä êøãéì úåãîåòä íéáðò ìò ïéé ïëå ,ïðîù àéöåäì íéãîåòä íéúéæ
:íé÷åîöä ïî àöéù éåàøä ïééä éôìå íéùáëðä íéúéæä ïî àöéù éåàøä ïîùä éôì íøåú íé÷åîöä ìò ïééä ïîå íéùáëðä íéúéæä ìò ïîùä.mexzl jixv oi`

:äìéëàì úåãîåò åéä äòù äúåàá éøäù ,íøú à÷ øéôù íøú à÷ éëå ìéàåä
ii`.ezk`ln dxnbpy xacn minxez o:éøëá çøîúðù øáãî.ezk`ln dxnbp `ly xac lráéúëã ,éøëá çøîúð àìù(çé øáãîá)ïøåâä ïî ïâãë

:øåîâä ìò øåîâ åðéàùî àìå øåîâ åðéàù ìò øåîâä ïî àìå øåîâä ìò øåîâä ïî ,á÷éä ïî äàìîëå.dnexz eznexz mxz m`eìáà ,úåøéô øàùá à÷åãå
:ïøîàãë ïäëì àãéñô äéá úéàã íåùî äîåøú åúîåøú ïéàã ìéòì ïðéøîà àä ,ïééä ìò íéáðòä ïî åà ,ïîùä ìò íéúéæä ïî íøåúä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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ïéLzëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBz ïéà,שמנם להוציא במכתשת – ÅÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
íéëøãpä íéáðò ìò ïéé àGå שנגמרה מדבר  לתורם דומה שזה – ÀÇÄÇÂÈÄÇÄÀÈÄ

מלאכתו  נגמרה שלא דבר על  íøz(רמב"ם );מלאכתו íàå שמן – ÀÄÈÇ
הנדרכים, ענבים על  יין  או  הנכתשים זיתים äîeøzעל Búîeøz– ÀÈÀÈ

התורה, מן היא íøúéåגמורה øæçéåשלאחר כלומר  מדרבנן , – ÀÇÂÙÀÄÀÙ
תרומה  ויפריש יחזור  הענבים דריכת או הזיתים כתישת שישלים

הטעם  ומבואר  מהענבים, שיצא מהיין  או מהזיתים שיצא מהשמן 
שאם  בזיתים, כגון  טהרה, גדר משום חכמים שקנסוהו בירושלמי,

על טהור שמן  מיד יפריש  הזיתים על השמן מן  שמפריש  אומר  אתה
לעשר לו שאסרו  כיון  אבל  בטומאה. הכל את יעשה כך  ואחר  הזיתים,

יטמאו  שאם בטהרה, זיתיו את לעשות יצטרך הרי  הזיתים, על  שמן 
מפרישים  שאין הטהור , השמן מן עליהם להפריש  יוכל  לא הזיתים

בטהרה; בדו את ולעשות להיטהר יצטרך  ולפיכך  הטמא, על  הטהור  מן
שנית. לתרום עליו  גזרו  בדיעבד גם éðôaומכאן  úònãî äðBLàøäÈÄÈÀÇÇÇÄÀÅ

dîöò בחולין היו ולא חולין, לתוך הראשונה התרומה נפלה אם – ÇÀÈ
התערובת נעשית כנגדה, חלקים כתרומה "rnecn",מאה שדינה כלומר

ונמכר למסכתנו ), (בפתיחה שבארנו  כמו  לישראל , באכילה ואסורה
התורה; מן היא גמורה תרומה הראשונה שהתרומה לפי  לכהנים, הכל

Lîç äéìò ïéáiçå,וחומש קרן  לכהן משלם בשוגג, האוכלה זר  – ÀÇÈÄÈÆÈÙÆ
גמורה תרומה יד ),כדין  כב, ויקרא äiðL(עיין àG ìáà שהתרומה – ÂÈÀÄÈ

אינה  התורה שמן  לפי חומש , עליה חייבים ואין מדמעת, אינה השנייה
למעשר טבולה היא שהרי מעשרות, ממנה להפריש צריך  ואף תרומה;

מעשר ירושלמי).ולתרומת (תוספתא ;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

זיתים על שמן  תורמין ש"אין  הקודמת, במשנה ששנינו ייןoiyzkpd,לאחר  ולא
ענבים להוצאת mikxcpdעל העומדים זיתים על  שדווקא ללמד , משנתנו  באה ,"

יין, תורמים אין  לדריכה העומדים ענבים על  דווקא וכן שמן, תורמים אין שמנם
על אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על  מלאכתו שנגמרה מדבר  תורמים שאין 

שהרי ויין, שמן  לתרום מותר  במשנה, כמבואר לאכילה, העומדים ענבים ועל זיתים
הטעם: כותב והרמב"ם מלאכתו . שנגמרה דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר  זה
הרע" על היפה מן  בזה זה כלאים שאינם מינים משני לתורם דומה? זה "למה

יח). ה, תרומות (הל '

íéLaëpä íéúéæ ìò ïîL ïéîøBúåשהואיל בחומץ, או במלח – ÀÀÄÆÆÇÅÄÇÄÀÈÄ
מלאכתו, שנגמרה כדבר הם חשובים לאכילה, עומדים ìòוהם ïééåÀÇÄÇ

íé÷enö íúBNòì íéáðò העומדים ענבים על יין  תורמים וכן  – ÂÈÄÇÂÈÄÄ
לעיל ; הטעם שביארנו  כמו  שהם, כמות וליאכל  צימוקים להיעשות

הראוי היין  ולפי  הנכבשים הזיתים מן לצאת הראוי  השמן לפי  ותורמים
הצמוקים מן äìéëàì(ירושלמי).לצאת íéúéæ ìò ïîL íøzL éøäÂÅÆÈÇÆÆÇÅÄÇÂÄÈ

לעיל, ששנינו כמו הנכבשים זיתים על היינו  –íéúéæ ìò íéúéæåÀÅÄÇÅÄ
äìéëàì,לאכילה עומדים היו וכולם זיתים, על זיתים שתרם או  – ÇÂÄÈ

äìéëàì íéáðò ìò ïééå שהם ענבים על  יין שתרם מי וכן  – ÀÇÄÇÂÈÄÇÂÄÈ
צימוקים, להיעשות שעומדים היינו íéáðòלאכילה, ìò íéáðòåÇÂÈÄÇÂÈÄ

äìéëàì,לאכילה הוא והכל ענבים, על ענבים שתרם או –Cìîðå ÇÂÄÈÀÄÀÇ
ïëøãì,עליהם תרם שכבר  הענבים את או  הזיתים את לדרוך  –Bðéà ÀÈÀÈÅ

íBøúì Céøö.תרם יפה עליהם שתרם שבשעה ולתרום, לחזור – ÈÄÄÀ

i p y m e i
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äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâpL øácî ïéîøBz ïéàÅÀÄÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈ
Bzëàìî לא שעדיין תבואה על  בכרי  כבר  שנמרחה מתבואה כגון  – ÀÇÀ

oxeba),נמרחה ixkd ipt z` miwilgne mixyiiny dn `ed gexin)àGåÀ
Bzëàìî äøîâpL øác ìò Bzëàìî äøîâð àHL øácî– ÄÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

נמרחה, שכבר תבואה על  נמרחה שלא àHLמתבואה øácî àGåÀÄÈÈÆ
Bzëàìî äøîâð àHL øác ìò Bzëàìî äøîâð שכתוב – ÄÀÀÈÀÇÀÇÈÈÆÄÀÀÈÀÇÀ

כז ): יח , awid",(במדבר  on d`lnke oxebd on obck" שאין מכאן  ולמדים
הגמור . על  הגמור מן  אלא eîøzתורמים íàåעל הגמור  מן – ÀÄÈÀ

גמור, שאינו  על גמור  משאינו או להיפך , או  גמור  ïúîeøzÀÈÈשאינו
äîeøz השמן על הזיתים מן  שהתורם ד ) (משנה לעיל ששנינו ומה – ÀÈ

פי (על שם בארנו  כבר  תרומה, תרומתו אין  היין , על  הענבים מן או
ולדרוך לכתוש  לכהן  טורח יש ובענבים ובזיתים שהואיל  הירושלמי),

izdw - zex`ean zeipyn
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‡àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz.eøîà úîàa:Búö÷î àîèpL äìác ìL ìebòä, ¥§¦¦¨©©¨¥§¦¨§§¨¨§¨¤¡¤¨§¨¦¤§¥¨¤¦§¨¦§¨

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBz.é ìL äcâà ïëå÷ø,äîøò ïëå.íéìebò éðL eéä,úBcâà ézL,ézL ¥¦©¨¤¤©©¨¥¤¤§¥£ª¨¤¨¨§¥£¥¨¨§¥¦¦§¥£ª§¥
úBîøò,äøBäè úçàå äàîè úçà–äæ ìò äfî íøúé àG.øæòéìà éaøøîBà:àîhä ìò øBähä ïî ïéîøBz. £¥©©§¥¨§©©§¨¦§Ÿ¦¤©¤©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¨©©¨¥

a`.`nhd lr xedhn oinxez oi`ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîù äøéæâ
:ó÷åîä.exn` zn`aåðéðù úáùã àî÷ ÷øôá éøäù éðéñî äùîì äëìä à÷åã åàì ìáà ,éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë åøîà úîàá ïðéðúã àëéä ìë

:àéä ïðáøãîå ïéøå÷ úå÷åðéúä ïëéä äàåø ïæçä åøîà úîàá.dliac ly lebrdïéðòì øåáç úåáåùç ïðéà ìåâòä êåúá åæá åæ úå÷áåãî úåìáãäù éô ìò óà
:úøçàä úàîèð àì úåìáãä ïî úçàá äàîåè äòâð íàå ,äàîåè.dnixr oke wxi ly dceb` okeóåâ åìåëù ìåâò àðéîà äåä ìåâò ïðéòîùà éàã ,éëéøö

,íøåú åðéà úçà äñåôú äðéàù äîéøò ,íøåú úçà äñåôú ìëäù äãåâà àðéîà äåä äãåâà ïðéòîùà éàå .íøåú åðéà ãçà óåâ äðéàù äãåâà ,íøåú ãçà
:éëéøö.minxez xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,ó÷åîä ïî àìù íåøúì àåáé àîù øæòéìà éáø øæâ àìã ,àîèä ìò øåäèä ïî äìéçúëì

`xephxa yexit

תרומתו  אין בדיעבד  שאפילו  בהם, החמירו  לפכך  לכהן , הפסד  בזה ויש 
עליהם  לכהן, והפסד טורח שאין הפירות בשאר  כן  שאין  מה תרומה,

של דעתו  אמנם זוהי  – תרומה. תרומתו שבדיעבד  במשנתנו שנינו
בין  הבדל שאין וסובר, עליו חולק יוחנן  רבי אבל  בירושלמי. חזקיה

שרבי אף מהמפרשים), רבים דעת (וכן  הפירות לשאר  וענבים זיתים
לכהן , שיש  וההפסד  הטורח מפני ד  במשנה הטעם שמבאר  הוא יוחנן 

קושיה  מתרצים ויש ד ? למשנה משנתנו בין מה לדעתו, קשה כן ואם
על  זיתים שתרם מדובר, ד  שבמשנה היין ,זו , על  ענבים או  השמן ,

,odkd zrcn `ly, והפסדו הכהן טורח מפני חכמים החמירו  ולכן
מדובר, במשנתנו אבל  תרומה. תרומתו  אין בדיעבד שאפילו וגזרו 

מלאכתו  שנגמרה דבר  על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  zrcnשתרם
,odkd, וביין בשמן ולא ובענבים בזיתים דווקא לכהן לו וניחא שיש

על מזיתים לתרום לו  אסור  לכתחילה ברם, תרומה. תרומתו  הלכך 
שלא  אחרת פעם כך יעשה שמא הכהן, מדעת אפילו וכדומה השמן 

הכהן  והרא"ש).מדעת (הר"ש

על שמן  תורמין "אין שנינו: ח שבמשנה משנתנו, על  בירושלמי מקשים עוד
תרומה, תרומתו  תרם, ואם הנדרכים; ענבים על  יין  ולא הנכתשים xefgieזיתים

mexzie אמרו לא במשנתנו ולמה ,"?"mexzie xefgie" חזקיה לדעת אמנם
וענבים  זיתים בין חילוק שיש מבואר, הענין  הרי לעיל, שהבאנו  (בירושלמי),
(על משנתנו את כך  שמיישב טוב", יום מ"תוספות משמע וכן  פירות. לשאר
לזיתים  הפירות שאר בין  חילוק שאין יוחנן רבי לדעת אבל ברטנורא). פי 
הירושלמי, טעם הבאנו  ח במשנה ועוד , ח? למשנה משנתנו  בין מה ולענבים,
גם  קנסו שלא הטעם ומהו שם), (עיין  טהרה גדר  משום חכמים שקנסוהו 
מדובר ח שבמשנה בירושלמי, משיבים כך על טהרה? גדר משום במשנתנו 
משום  ויתרום שיחזור חכמים החמירו הלכך קיימת, הראשונה התרומה כשאין 

בגבולין  עושים שהיו טהרה שעיקר טהרה, milyexil)גדר  uegn l`xyi ux` lka)
ונאבדה  לתרום ראוי היה שלא מדבר  כשתרם ולכן תרומה, סרך משום היא
ולאכלה  להיטהר  הכהן  שיצטרך  כדי  אחרת, לתרום הזקיקוהו  הראשונה,
תרומה  תרומתו לפיכך  קיימת, כשהתרומה מדובר במשנתנו אבל  בטהרה.

ולתרום לחזור  צריך  .(y"x)ואינו 
סתם  המשניות שתי  תורה") ("משנה בחיבורו  העתיק שהרמב"ם עיון , וצריך
ממש  גמור שאינו  על  הגמור מן  דווקא הרמב"ם שלדעת ואפשר  חילק. ולא
שאין יודעים שהכל  לכתחילה, יתרום שמא חוששים ואין תרומה, תרומתו 

הנדרכים ת  וענבים הנכתשים זיתים אבל גמור. שאינו  על הגמור  מן ורמים
שיחזור גזרו  לפיכך לכתחילה, כן  יעשה שמא חשש ויש הוא, הגמור  כדבר 

" ח: במשנה הטעם שביאר  וזהו  dnecויתרום. dfyשאינו על הגמור  מן לתורם
גמור שאינו דבר ממש זה אין  האמת שלפי  ומשמע שם, שהבאנו  כפי גמור ",

("dpey`x dpyn").
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משמרת את לך נתתי  הנה "ואני  ח): יח, (במדבר  בתורה ודרשוizenexzכתוב ,"
Ðחכמים: izenexz תרומה ואחת טהורה תרומה אחת מדבר, הכתוב תרומות בשתי 

התרומה, את ממנה שהפריש  קודם כולה התבואה נטמאה אם שאפילו  כלומר טמאה,
לכהן, ניתנת תרומה שכל לכהן , וליתנה בטומאה תרומה ממנה להפריש  חייבים

נהנים  והכהנים נשרפת והטמאה לכהנים, נאכלת הטהורה טמאה; בין  טהורה בין

שמן היה ואם התנור, את בו מסיקים – בו וכיוצא דגן  היה אם כגון בשריפתה,

להדלקה. בו משתמשים –epzpyn טהורה תבואה לאדם יש  שאם ללמד, באה

והמעשרות, התרומה את מהן  הפריש לא שעדיין טבל, ושתיהן טמאה, ותבואה

תורם  אלא הטמאה, התבואה על הטהורה התבואה מן גדולה תרומה לתרום אסור 

הטמאה. על הטמאה ומן  הטהורה על  הטהורה מן 

àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà התבואה על  טהורה מתבואה – ÅÀÄÄÈÇÇÈÅ
שאין  לפי הוא, והטעם (בהקדמה); לעיל  שבארנו  כמו  שנטמאה,

אלא גדולה תרומה swend,מפרישים on והקרוב הסמוך מן  היינו
חיטים  סאה חמישים לאדם היו אם כגון ט ), א, (חלה הטבל לתבואת

מהם  מאחד  להפריש לו  אסור  אחר, בבית סאה וחמישים זה בבית
גזרו  ומכאן המוקף; מן שלא תורם שנמצא המאה, כל על  סאים שתי
הטמא  נגיעת מחשש  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום שלא חכמים

דין  למדים בירושלמי אמנם – המוקף. מן שלא לתרום יבוא בטהור
אינה  הירושלמי  שדרשת סוברים המפרשים רוב אבל המקרא, מן זה

הו  הטעם ועיקר בלבד, אסמכתא שבארנו אלא כפי מוקף, משום א

ברטנורא ); eîøz(ר "ש; íàå,הטמא על הטהור מן –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ
ב  eøîàדיעבד.– úîàa פירשו וכן היא; מקובלת הלכה כלומר  – ÆÁÆÈÀ

א ):בבבלי  ס, מציעא id`(בבא  dkld Ð "exn` zn`a" lk להסס (ואין 

– בדבר  אמרו :רש "יולגמגם בירושלמי אבל  .(minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl dkld Ð "zn`a" למשה הלכה דווקא שלאו מפרשים, ויש

מסיני למשה הלכה היא כאילו  אלא ברטנורא ):מסיני, ìebòäÈÄ(ר "ש;
äìác ìL,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים –Búö÷î àîèpL ÆÀÅÈÆÄÀÈÄÀÈ

דבוקות  שהתאנים פי על  שאף היא וההלכה במקצתו, טומאה שנגעה –
מקצתו  ונטמא טומאה, לענין  אחד גוף חשובות אין מקום מכל בזו , זו 

(ולא  פירות במי  שמחוברות כגון  מבואר  ובירושלמי  כולו ; נטמא לא
חיבור, חשובות אינן  זה שבכגון טומאה), לקבל המכשירים במשקים

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBzהואיל כלומר – ÅÄÇÈÆÆÇÇÈÅÆÆ
גדולה  תרומה להפריש  מותר  טהור , וחלקו טמא שחלקו אחד, גוש  וזה

הטמא. חלקו על אף הדבלה, של  העיגול כל  על הטהור  ïëåÀÅמחלקו
é ìL äcâà÷ø אם דבילה, של  כעיגול  אחד  גוש שאינה אף – ÂËÈÆÈÈ

בה, שיש  הטמא על בה שיש הטהור מן תורם מקצתה, ïëåÀÅנטמאה
äîøò,הירק כאגודת אחת "תפוסה" שאינה פי  על  אף תבואה, של  – ÂÅÈ

שבה. הטמא על  שבה הטהור מן  תורם מקצתה, נטמאה מקום מכל

íéìebò éðL eéä או דבלה, של –úBcâà ézL או ירק, של – ÈÀÅÄÄÀÅÂË
úBîøò ézL,תבואה של  –äøBäè úçàå äàîè úçàהואיל – ÀÅÂÅÇÇÀÅÈÀÇÇÀÈ

ערימות  שתי או נפרדות אגודות שתי  או  נפרדים עיגולים שני  והם
äæנפרדות, ìò äfî íøúé àG שבארנו כפי  הטמא, על הטהור  מן – ÄÀÙÄÆÇÆ

המשנה. בתחילת øBähäהטעם ïî ïéîøBz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÈ
àîhä ìò שאין הטמא, על  הטהור מן לכתחילה לתרום מותר – ÇÇÈÅ

המוקף. מן  שלא לתרום יבוא שמא `xfril.חוששים iaxk dkld oi`e
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·øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ââBL–eøzäîeøz Búî,ãéæîe–íeìk äNò àG.ïa ïëå ¥§¦¦©¨¥©©¨§¦¨©¥§¨§¨¥¦¨¨§§¥¤
ìáè øNòî Bì äéäL éåì,CìBäå åéìò Léøôî äéä,ââBL–éeNò äNòM äî;ãéæî–íeìk äNò àG.äãeäé éaø ¥¦¤¨¨©£©¤¤¨¨©§¦¨¨§¥¥©¤¨¨¨¥¦¨¨§©¦§¨

øîBà:älçza Ba òãBé äéä íà,ââBL àeäL ét ìò óà–íeìk äNò àG. ¥¦¨¨¥©©§¦¨©©¦¤¥¨¨§
‚úaLa íéìk ìéaènä,ââBL–íäa LnzLé;ãéæî–íäa LnzLé àG.úaLa ìMáîäå øOòîä,ââBL ©©§¦¥¦§©¨¥¦§©¥¨¤¥¦¦§©¥¨¤©§©¥§©§©¥§©¨¥
–ìëàé;ãéæî–ìëàé àG.úaLa òèBpä,ââBL–íi÷é;ãéæî–ø÷òé.úéòéáMáe,ãéæî ïéa ââBL ïéa–ø÷òé. Ÿ©¥¦Ÿ©©¥©§©¨¥§©¥¥¦©£Ÿ©§¦¦¥¥¥¥¦©£Ÿ

a.xedhd lr `nhd on oinxez oi`.ïäëã àãéñô íåùî.dnexz eznexz bbey mxz m`eúåøùòî úðåòì äòéâäå øùåëä úòù äì äúéäù à÷åãå
ïéà ââåù åìéôà íøú íàå ,àúééøåàãî äîåøú àéåä àì úåøùòî úðåòì òéâäù íãå÷ úàîèð íà ìáà ,àéä àúééìòî äîåøú àúééøåàãîã äàîèðù íãå÷

:äîåøú åúîåøú.lah xyrn:øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù ïåùàø øùòî.jlede eilr yixtn did:åéúåøùòî øàù ìò äæî ùéøôî äéärcei did m`
.dlgza ea.íåìë àìå äùò àìå ,ãéæîì áåø÷ ââåù éåä àîè àåäù åà ìáè àåäù çëùù ââåù äéä íøúù äòùáù ô"òà ,àîè àåäù åà ìáè àåäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
b.zaya milk liahnd:éìë ï÷úîë äàøðù éðôî ,úáùá ïúàîåè éãéî íúåìòäì íéàîè íéìë ìéáèäì øåñàù.xyrndúåîåøú ùéøôäì øåñàù

:ï÷úî àåäù éðôî úáùá úåøùòîå.zaya lyandeíéøçà ìáà ,àåä ìëàé àì ãéæîáå .åîöò úáùá àì ìáà ,úáù éàöåîì ìéùáú åúåà ìëàé ,ââåùá
áéúëã úáù éàöåîì íéìëåà(àì úåîù):ùã÷ äéùòî ïéàå ùã÷ àéä ,àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå.xewri cifn oia bbey oia ziriayaeåãùçðù

:úáùä ìò åãùçð àìå úéòéáùä ìò ìàøùé

`xephxa yexit
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øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà, לכהן שמפסידים משום – ÅÀÄÄÇÈÅÇÇÈ
באכילה, לו  אסורה טמאה íøzשתרומה íàåעל הטמא מן – ÀÄÈÇ

הטמא,ââBLהטהור, מן מפריש שהוא ידע שלא –äîeøz Búîeøz ÅÀÈÀÈ
בבבלי  א )– לג, נאמר (פסחים  והלא ז ):שואלים: יח , "ראשית (דברים 

elדגנך ... ozz: ודרשו ,""el" ולא לאכילה כלומר לאורו, ולא –

לאכי ראויה שאינה תרומה שכל  ומכאן  תרומה?לשריפה, אינה לה,
לו  שהיתה לאחר שנטמא בטבל  במשנתנו  שמדובר  שם, ומשיבים

שנטמא, קודם תרומה ממנו להפריש  היה שראוי  כלומר  כושר, שעת
שראוי קודם נטמא אם ברם, התורה. מן תרומה תרומתו זה ובכגון 

תרומה. תרומתו אין בשוגג תרם אם אף תרומה, ממנו  להפריש  היה
ãéæîe, במזיד הטהור על הטמא מן תרם אם אבל –íeìk äNò àG ÅÄÈÈÀ

בבבלי  א )– פט , אחד(יבמות זו : פיסקה בפירוש  אמוראים נחלקו
את  בזה תיקן  שלא אומר, ואחד לטבלו , חוזר  שתרם מה שאף אומר,

מן  ויתרום ויחזור כתרומה, נתקדש שתרם מה אבל  הטהור , טבלו 
השנייה. כדעה פוסק הרמב"ם øNòîהטהור . Bì äéäL éåì ïa ïëåÀÅÆÅÄÆÈÈÇÂÇ

ìáè,המעשר תרומת את ממנו  הפריש  שלא ראשון מעשר  כלומר – ÆÆ
והלוי טמא, היה CìBäåוהמעשר  åéìò Léøôî äéäתרומתֿמעשר – ÈÈÇÀÄÈÈÀÅ

כשקיבל לפעם שמפעם כלומר לו , שהיה מעשרֿראשון  שאר  של

ראשון  ממעשר  להפריש שעלי  מעשר  תרומת אומר : היה ראשון, מעשר
הטמא, במעשר  והיינו  שהנחתי, במעשר  היא הרי  אם ââBLזה – Å

ורק  טמא, הוא עליו  מפריש שהוא שהמעשר ידע שלא שוגג, היה
הדבר, לו נודע זמן éeNòלאחר äNòM äîהמעשר תרומת – ÇÆÈÈÈ
אבל  היא; תרומה שהמעשרãéæîשהפריש  ידע שהפריש שבזמן  – ÅÄ

הוא, íeìkטמא äNò àG תרומה בענין לעיל  שבארנו כמו – ÈÈÀ
תרומת  דין זה שלעניין  להשמיענו , המשנה שבאה כלומר  גדולה,

גדולה. כתרומה Baמעשר òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇ
älçza,טמא שהמעשר  –ââBL àeäL ét ìò óà שבינתיים – ÇÀÄÈÇÇÄÆÅ

שוגג, היה עליו וכשהפריש íeìkשכח, äNò àG שוגג שהוא – ÈÈÀ
אבל שוגג; הריהו בטומאה ידע לא אם הרמב"ם, ולפי למזיד. הקרוב
הוא  הרי  הטהור , על הטמא מן לתרום שמותר  ושגג בטומאה ידע אם

ח ).כמזיד ה , תרומות  (הל '

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שוגג  בין הבדל בהן שיש  אחדות הלכות במשנתנו מובאות הקודמת המשנה אגב
לעיל. ששנינו  להלכות בדומה למזיד 

íéìk ìéaènä,טמאים –úaLaכדי בשבת להטבילם שאסור – ÇÇÀÄÅÄÀÇÈ
הכלי , תיקון  משום בזה שיש מפני  טומאתם, מידי  ââBLÅלהעלותם

שבת, שהיום ששכח כגון –íäa LnzLé;בשבת –àG ,ãéæî ÄÀÇÅÈÆÅÄ
íäa LnzLé.שבת מוצאי עד –øOòîä תרומות המפריש  – ÄÀÇÅÈÆÇÀÇÅ

שלא  דבר כמתקן  שנראה מפני להפרישם שאסור  בשבת, ומעשרות

מתוקן , úaLaהיה ìMáîäå;בשבת שבישל מי או –ìëàé ,ââBL ÀÇÀÇÅÀÇÈÅÙÇ
בשבת, לאכול  מותר  –ìëàé àG ,ãéæîכך שבת; מוצאי עד – ÅÄÙÇ

בבבלי  אחדים במקומות המובאת בברייתא מאיר רבי של (גיטין דעתו

ועוד), א טו , חולין ב; עא , קמא  בבא ב ; id`.נג, xi`n iax epzpyn mzqe
xi`n,ברם, iaxk dkld oi`יהודה כרבי lyandyהסובר ,(שם)אלא

,zaya זה (בענין  עולמית יאכל  לא במזיד  שבת; למוצאי יאכל  בשוגג

ומכאן  להאריך); המקום כאן ואין  ודעות, דינים חילוקי כמה אמנם יש
אף  והמבשל", "המעשר  שדיני  במשנתנו, גם פירשו  המפרשים רוב

שונים, דיניהם אכילה), לענין מדובר שבשניהם (לפי כאחד כאן שנישנו 
zaya,שאמנם xyrndעד יאכל  לא במזיד, בשבת; יאכל  בשוגג

ואולם שבת. zaya,למוצאי lyandאבל שבת, למוצאי  יאכל  בשוגג
תבשיל אותו  לאכול לו אסור  במזיד, לאכול; אסור עצמה בשבת

שנאמר שבת, למוצאי  תבשיל  אותו לאכול מותרים אחרים אבל לעולם,

יד): לא, ודרשו(שמות היא", קודש  כי  השבת את (כתובות "ושמרתם

א): קודש "לד , מעשיה ואין  קודש  "תפארת "היא ברטנורא ; (רמב"ם ;

íi÷éישראל"). ââBL ,úaLa òèBpä הנטיעה את לקיים מותר – ÇÅÇÀÇÈÅÀÇÅ
בשבת, במזיד,ãéæîשנטע בשבת נטע אם אבל –ø÷òé את – ÅÄÇÂÙ

בשביעית,úéòéáMáeהנטיעה, הנוטע –ãéæî ïéa ââBL ïéa– ÇÀÄÄÅÅÅÅÄ
במזיד, שנטע בין בשוגג, שנטע בשביעית ø÷òéבין שהחמירו  – ÇÂÙ

קרקע  עבודות בה לעשות השביעית על ישראל  שחשודים לפי מבשבת,
ולומר שהשבת במזיד השבת, על חשודים אינם אבל הם, ששוגגים

הוא, קנס משום במשנתנו  ששנינו  מה שכל  מפרשים, יש  להם. חמורה
כוונתו  בשבת שהמעשר שעשה, במעשה כוונתו  כפי  אחד  לכל וקנסו

בשבת  והנוטע בשבת; יאכל שלא קנסוהו  ולפיכך ביום, בו לאכול
והתורם  לעקרה; וחייב תגדל שלא קנסוהו ולכן  תגדל, שהנטיעה דעתו 

קנסוהו  הלכך לאכילה, ראוי שאינו בטמא טבלו לפטור  דעתו  הטמא מן
בזה נפטר  ראשונה ").שאינו  ("משנה 
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà;eîøz íàå,äîeøz ïúîeøz.eøîà úîàa:Búö÷î àîèpL äìác ìL ìebòä, ¥§¦¦¨©©¨¥§¦¨§§¨¨§¨¤¡¤¨§¨¦¤§¥¨¤¦§¨¦§¨

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBz.é ìL äcâà ïëå÷ø,äîøò ïëå.íéìebò éðL eéä,úBcâà ézL,ézL ¥¦©¨¤¤©©¨¥¤¤§¥£ª¨¤¨¨§¥£¥¨¨§¥¦¦§¥£ª§¥
úBîøò,äøBäè úçàå äàîè úçà–äæ ìò äfî íøúé àG.øæòéìà éaøøîBà:àîhä ìò øBähä ïî ïéîøBz. £¥©©§¥¨§©©§¨¦§Ÿ¦¤©¤©¦¡¦¤¤¥§¦¦©¨©©¨¥

a`.`nhd lr xedhn oinxez oi`ïî íåøúé íøåúäù ïðéòá ïðàå ,åðàîèéå øåäèá àîèä òâé àîù éôúñîã íåùî ó÷åîä ïî àìù íåøúé àîù äøéæâ
:ó÷åîä.exn` zn`aåðéðù úáùã àî÷ ÷øôá éøäù éðéñî äùîì äëìä à÷åã åàì ìáà ,éðéñî äùîì äëìä àéä åìéàë åøîà úîàá ïðéðúã àëéä ìë

:àéä ïðáøãîå ïéøå÷ úå÷åðéúä ïëéä äàåø ïæçä åøîà úîàá.dliac ly lebrdïéðòì øåáç úåáåùç ïðéà ìåâòä êåúá åæá åæ úå÷áåãî úåìáãäù éô ìò óà
:úøçàä úàîèð àì úåìáãä ïî úçàá äàîåè äòâð íàå ,äàîåè.dnixr oke wxi ly dceb` okeóåâ åìåëù ìåâò àðéîà äåä ìåâò ïðéòîùà éàã ,éëéøö

,íøåú åðéà úçà äñåôú äðéàù äîéøò ,íøåú úçà äñåôú ìëäù äãåâà àðéîà äåä äãåâà ïðéòîùà éàå .íøåú åðéà ãçà óåâ äðéàù äãåâà ,íøåú ãçà
:éëéøö.minxez xne` xfril` iax:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå ,ó÷åîä ïî àìù íåøúì àåáé àîù øæòéìà éáø øæâ àìã ,àîèä ìò øåäèä ïî äìéçúëì

`xephxa yexit

תרומתו  אין בדיעבד  שאפילו  בהם, החמירו  לפכך  לכהן , הפסד  בזה ויש 
עליהם  לכהן, והפסד טורח שאין הפירות בשאר  כן  שאין  מה תרומה,

של דעתו  אמנם זוהי  – תרומה. תרומתו שבדיעבד  במשנתנו שנינו
בין  הבדל שאין וסובר, עליו חולק יוחנן  רבי אבל  בירושלמי. חזקיה

שרבי אף מהמפרשים), רבים דעת (וכן  הפירות לשאר  וענבים זיתים
לכהן , שיש  וההפסד  הטורח מפני ד  במשנה הטעם שמבאר  הוא יוחנן 

קושיה  מתרצים ויש ד ? למשנה משנתנו בין מה לדעתו, קשה כן ואם
על  זיתים שתרם מדובר, ד  שבמשנה היין ,זו , על  ענבים או  השמן ,

,odkd zrcn `ly, והפסדו הכהן טורח מפני חכמים החמירו  ולכן
מדובר, במשנתנו אבל  תרומה. תרומתו  אין בדיעבד שאפילו וגזרו 

מלאכתו  שנגמרה דבר  על מלאכתו  נגמרה שלא מדבר  zrcnשתרם
,odkd, וביין בשמן ולא ובענבים בזיתים דווקא לכהן לו וניחא שיש

על מזיתים לתרום לו  אסור  לכתחילה ברם, תרומה. תרומתו  הלכך 
שלא  אחרת פעם כך יעשה שמא הכהן, מדעת אפילו וכדומה השמן 

הכהן  והרא"ש).מדעת (הר"ש

על שמן  תורמין "אין שנינו: ח שבמשנה משנתנו, על  בירושלמי מקשים עוד
תרומה, תרומתו  תרם, ואם הנדרכים; ענבים על  יין  ולא הנכתשים xefgieזיתים

mexzie אמרו לא במשנתנו ולמה ,"?"mexzie xefgie" חזקיה לדעת אמנם
וענבים  זיתים בין חילוק שיש מבואר, הענין  הרי לעיל, שהבאנו  (בירושלמי),
(על משנתנו את כך  שמיישב טוב", יום מ"תוספות משמע וכן  פירות. לשאר
לזיתים  הפירות שאר בין  חילוק שאין יוחנן רבי לדעת אבל ברטנורא). פי 
הירושלמי, טעם הבאנו  ח במשנה ועוד , ח? למשנה משנתנו  בין מה ולענבים,
גם  קנסו שלא הטעם ומהו שם), (עיין  טהרה גדר  משום חכמים שקנסוהו 
מדובר ח שבמשנה בירושלמי, משיבים כך על טהרה? גדר משום במשנתנו 
משום  ויתרום שיחזור חכמים החמירו הלכך קיימת, הראשונה התרומה כשאין 

בגבולין  עושים שהיו טהרה שעיקר טהרה, milyexil)גדר  uegn l`xyi ux` lka)
ונאבדה  לתרום ראוי היה שלא מדבר  כשתרם ולכן תרומה, סרך משום היא
ולאכלה  להיטהר  הכהן  שיצטרך  כדי  אחרת, לתרום הזקיקוהו  הראשונה,
תרומה  תרומתו לפיכך  קיימת, כשהתרומה מדובר במשנתנו אבל  בטהרה.

ולתרום לחזור  צריך  .(y"x)ואינו 
סתם  המשניות שתי  תורה") ("משנה בחיבורו  העתיק שהרמב"ם עיון , וצריך
ממש  גמור שאינו  על  הגמור מן  דווקא הרמב"ם שלדעת ואפשר  חילק. ולא
שאין יודעים שהכל  לכתחילה, יתרום שמא חוששים ואין תרומה, תרומתו 

הנדרכים ת  וענבים הנכתשים זיתים אבל גמור. שאינו  על הגמור  מן ורמים
שיחזור גזרו  לפיכך לכתחילה, כן  יעשה שמא חשש ויש הוא, הגמור  כדבר 

" ח: במשנה הטעם שביאר  וזהו  dnecויתרום. dfyשאינו על הגמור  מן לתורם
גמור שאינו דבר ממש זה אין  האמת שלפי  ומשמע שם, שהבאנו  כפי גמור ",

("dpey`x dpyn").

א ה נ ש מ ר ו א ב

משמרת את לך נתתי  הנה "ואני  ח): יח, (במדבר  בתורה ודרשוizenexzכתוב ,"
Ðחכמים: izenexz תרומה ואחת טהורה תרומה אחת מדבר, הכתוב תרומות בשתי 

התרומה, את ממנה שהפריש  קודם כולה התבואה נטמאה אם שאפילו  כלומר טמאה,
לכהן, ניתנת תרומה שכל לכהן , וליתנה בטומאה תרומה ממנה להפריש  חייבים

נהנים  והכהנים נשרפת והטמאה לכהנים, נאכלת הטהורה טמאה; בין  טהורה בין

שמן היה ואם התנור, את בו מסיקים – בו וכיוצא דגן  היה אם כגון בשריפתה,

להדלקה. בו משתמשים –epzpyn טהורה תבואה לאדם יש  שאם ללמד, באה

והמעשרות, התרומה את מהן  הפריש לא שעדיין טבל, ושתיהן טמאה, ותבואה

תורם  אלא הטמאה, התבואה על הטהורה התבואה מן גדולה תרומה לתרום אסור 

הטמאה. על הטמאה ומן  הטהורה על  הטהורה מן 

àîhä ìò øBähî ïéîøBz ïéà התבואה על  טהורה מתבואה – ÅÀÄÄÈÇÇÈÅ
שאין  לפי הוא, והטעם (בהקדמה); לעיל  שבארנו  כמו  שנטמאה,

אלא גדולה תרומה swend,מפרישים on והקרוב הסמוך מן  היינו
חיטים  סאה חמישים לאדם היו אם כגון ט ), א, (חלה הטבל לתבואת

מהם  מאחד  להפריש לו  אסור  אחר, בבית סאה וחמישים זה בבית
גזרו  ומכאן המוקף; מן שלא תורם שנמצא המאה, כל על  סאים שתי
הטמא  נגיעת מחשש  שמא הטמא, על  הטהור מן  לתרום שלא חכמים

דין  למדים בירושלמי אמנם – המוקף. מן שלא לתרום יבוא בטהור
אינה  הירושלמי  שדרשת סוברים המפרשים רוב אבל המקרא, מן זה

הו  הטעם ועיקר בלבד, אסמכתא שבארנו אלא כפי מוקף, משום א

ברטנורא ); eîøz(ר "ש; íàå,הטמא על הטהור מן –äîeøz ïúîeøz ÀÄÈÀÀÈÈÀÈ
ב  eøîàדיעבד.– úîàa פירשו וכן היא; מקובלת הלכה כלומר  – ÆÁÆÈÀ

א ):בבבלי  ס, מציעא id`(בבא  dkld Ð "exn` zn`a" lk להסס (ואין 

– בדבר  אמרו :רש "יולגמגם בירושלמי אבל  .(minkg epyy mewn lk
;ipiqn dynl dkld Ð "zn`a" למשה הלכה דווקא שלאו מפרשים, ויש

מסיני למשה הלכה היא כאילו  אלא ברטנורא ):מסיני, ìebòäÈÄ(ר "ש;
äìác ìL,עיגול בצורת ודבוקות דרוסות תאנים –Búö÷î àîèpL ÆÀÅÈÆÄÀÈÄÀÈ

דבוקות  שהתאנים פי על  שאף היא וההלכה במקצתו, טומאה שנגעה –
מקצתו  ונטמא טומאה, לענין  אחד גוף חשובות אין מקום מכל בזו , זו 

(ולא  פירות במי  שמחוברות כגון  מבואר  ובירושלמי  כולו ; נטמא לא
חיבור, חשובות אינן  זה שבכגון טומאה), לקבל המכשירים במשקים

Ba LiL àîhä ìò Ba LiL øBähä ïî íøBzהואיל כלומר – ÅÄÇÈÆÆÇÇÈÅÆÆ
גדולה  תרומה להפריש  מותר  טהור , וחלקו טמא שחלקו אחד, גוש  וזה

הטמא. חלקו על אף הדבלה, של  העיגול כל  על הטהור  ïëåÀÅמחלקו
é ìL äcâà÷ø אם דבילה, של  כעיגול  אחד  גוש שאינה אף – ÂËÈÆÈÈ

בה, שיש  הטמא על בה שיש הטהור מן תורם מקצתה, ïëåÀÅנטמאה
äîøò,הירק כאגודת אחת "תפוסה" שאינה פי  על  אף תבואה, של  – ÂÅÈ

שבה. הטמא על  שבה הטהור מן  תורם מקצתה, נטמאה מקום מכל

íéìebò éðL eéä או דבלה, של –úBcâà ézL או ירק, של – ÈÀÅÄÄÀÅÂË
úBîøò ézL,תבואה של  –äøBäè úçàå äàîè úçàהואיל – ÀÅÂÅÇÇÀÅÈÀÇÇÀÈ

ערימות  שתי או נפרדות אגודות שתי  או  נפרדים עיגולים שני  והם
äæנפרדות, ìò äfî íøúé àG שבארנו כפי  הטמא, על הטהור  מן – ÄÀÙÄÆÇÆ

המשנה. בתחילת øBähäהטעם ïî ïéîøBz :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÀÄÄÇÈ
àîhä ìò שאין הטמא, על  הטהור מן לכתחילה לתרום מותר – ÇÇÈÅ

המוקף. מן  שלא לתרום יבוא שמא `xfril.חוששים iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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·øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ââBL–eøzäîeøz Búî,ãéæîe–íeìk äNò àG.ïa ïëå ¥§¦¦©¨¥©©¨§¦¨©¥§¨§¨¥¦¨¨§§¥¤
ìáè øNòî Bì äéäL éåì,CìBäå åéìò Léøôî äéä,ââBL–éeNò äNòM äî;ãéæî–íeìk äNò àG.äãeäé éaø ¥¦¤¨¨©£©¤¤¨¨©§¦¨¨§¥¥©¤¨¨¨¥¦¨¨§©¦§¨

øîBà:älçza Ba òãBé äéä íà,ââBL àeäL ét ìò óà–íeìk äNò àG. ¥¦¨¨¥©©§¦¨©©¦¤¥¨¨§
‚úaLa íéìk ìéaènä,ââBL–íäa LnzLé;ãéæî–íäa LnzLé àG.úaLa ìMáîäå øOòîä,ââBL ©©§¦¥¦§©¨¥¦§©¥¨¤¥¦¦§©¥¨¤©§©¥§©§©¥§©¨¥
–ìëàé;ãéæî–ìëàé àG.úaLa òèBpä,ââBL–íi÷é;ãéæî–ø÷òé.úéòéáMáe,ãéæî ïéa ââBL ïéa–ø÷òé. Ÿ©¥¦Ÿ©©¥©§©¨¥§©¥¥¦©£Ÿ©§¦¦¥¥¥¥¦©£Ÿ

a.xedhd lr `nhd on oinxez oi`.ïäëã àãéñô íåùî.dnexz eznexz bbey mxz m`eúåøùòî úðåòì äòéâäå øùåëä úòù äì äúéäù à÷åãå
ïéà ââåù åìéôà íøú íàå ,àúééøåàãî äîåøú àéåä àì úåøùòî úðåòì òéâäù íãå÷ úàîèð íà ìáà ,àéä àúééìòî äîåøú àúééøåàãîã äàîèðù íãå÷

:äîåøú åúîåøú.lah xyrn:øùòî úîåøú åðîî äìèð àìù ïåùàø øùòî.jlede eilr yixtn did:åéúåøùòî øàù ìò äæî ùéøôî äéärcei did m`
.dlgza ea.íåìë àìå äùò àìå ,ãéæîì áåø÷ ââåù éåä àîè àåäù åà ìáè àåäù çëùù ââåù äéä íøúù äòùáù ô"òà ,àîè àåäù åà ìáè àåäù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå
b.zaya milk liahnd:éìë ï÷úîë äàøðù éðôî ,úáùá ïúàîåè éãéî íúåìòäì íéàîè íéìë ìéáèäì øåñàù.xyrndúåîåøú ùéøôäì øåñàù

:ï÷úî àåäù éðôî úáùá úåøùòîå.zaya lyandeíéøçà ìáà ,àåä ìëàé àì ãéæîáå .åîöò úáùá àì ìáà ,úáù éàöåîì ìéùáú åúåà ìëàé ,ââåùá
áéúëã úáù éàöåîì íéìëåà(àì úåîù):ùã÷ äéùòî ïéàå ùã÷ àéä ,àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå.xewri cifn oia bbey oia ziriayaeåãùçðù

:úáùä ìò åãùçð àìå úéòéáùä ìò ìàøùé

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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øBähä ìò àîhä ïî ïéîøBz ïéà, לכהן שמפסידים משום – ÅÀÄÄÇÈÅÇÇÈ
באכילה, לו  אסורה טמאה íøzשתרומה íàåעל הטמא מן – ÀÄÈÇ

הטמא,ââBLהטהור, מן מפריש שהוא ידע שלא –äîeøz Búîeøz ÅÀÈÀÈ
בבבלי  א )– לג, נאמר (פסחים  והלא ז ):שואלים: יח , "ראשית (דברים 

elדגנך ... ozz: ודרשו ,""el" ולא לאכילה כלומר לאורו, ולא –

לאכי ראויה שאינה תרומה שכל  ומכאן  תרומה?לשריפה, אינה לה,
לו  שהיתה לאחר שנטמא בטבל  במשנתנו  שמדובר  שם, ומשיבים

שנטמא, קודם תרומה ממנו להפריש  היה שראוי  כלומר  כושר, שעת
שראוי קודם נטמא אם ברם, התורה. מן תרומה תרומתו זה ובכגון 

תרומה. תרומתו אין בשוגג תרם אם אף תרומה, ממנו  להפריש  היה
ãéæîe, במזיד הטהור על הטמא מן תרם אם אבל –íeìk äNò àG ÅÄÈÈÀ

בבבלי  א )– פט , אחד(יבמות זו : פיסקה בפירוש  אמוראים נחלקו
את  בזה תיקן  שלא אומר, ואחד לטבלו , חוזר  שתרם מה שאף אומר,

מן  ויתרום ויחזור כתרומה, נתקדש שתרם מה אבל  הטהור , טבלו 
השנייה. כדעה פוסק הרמב"ם øNòîהטהור . Bì äéäL éåì ïa ïëåÀÅÆÅÄÆÈÈÇÂÇ

ìáè,המעשר תרומת את ממנו  הפריש  שלא ראשון מעשר  כלומר – ÆÆ
והלוי טמא, היה CìBäåוהמעשר  åéìò Léøôî äéäתרומתֿמעשר – ÈÈÇÀÄÈÈÀÅ

כשקיבל לפעם שמפעם כלומר לו , שהיה מעשרֿראשון  שאר  של

ראשון  ממעשר  להפריש שעלי  מעשר  תרומת אומר : היה ראשון, מעשר
הטמא, במעשר  והיינו  שהנחתי, במעשר  היא הרי  אם ââBLזה – Å

ורק  טמא, הוא עליו  מפריש שהוא שהמעשר ידע שלא שוגג, היה
הדבר, לו נודע זמן éeNòלאחר äNòM äîהמעשר תרומת – ÇÆÈÈÈ
אבל  היא; תרומה שהמעשרãéæîשהפריש  ידע שהפריש שבזמן  – ÅÄ

הוא, íeìkטמא äNò àG תרומה בענין לעיל  שבארנו כמו – ÈÈÀ
תרומת  דין זה שלעניין  להשמיענו , המשנה שבאה כלומר  גדולה,

גדולה. כתרומה Baמעשר òãBé äéä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈÈÅÇ
älçza,טמא שהמעשר  –ââBL àeäL ét ìò óà שבינתיים – ÇÀÄÈÇÇÄÆÅ

שוגג, היה עליו וכשהפריש íeìkשכח, äNò àG שוגג שהוא – ÈÈÀ
אבל שוגג; הריהו בטומאה ידע לא אם הרמב"ם, ולפי למזיד. הקרוב
הוא  הרי  הטהור , על הטמא מן לתרום שמותר  ושגג בטומאה ידע אם

ח ).כמזיד ה , תרומות  (הל '

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שוגג  בין הבדל בהן שיש  אחדות הלכות במשנתנו מובאות הקודמת המשנה אגב
לעיל. ששנינו  להלכות בדומה למזיד 

íéìk ìéaènä,טמאים –úaLaכדי בשבת להטבילם שאסור – ÇÇÀÄÅÄÀÇÈ
הכלי , תיקון  משום בזה שיש מפני  טומאתם, מידי  ââBLÅלהעלותם

שבת, שהיום ששכח כגון –íäa LnzLé;בשבת –àG ,ãéæî ÄÀÇÅÈÆÅÄ
íäa LnzLé.שבת מוצאי עד –øOòîä תרומות המפריש  – ÄÀÇÅÈÆÇÀÇÅ

שלא  דבר כמתקן  שנראה מפני להפרישם שאסור  בשבת, ומעשרות

מתוקן , úaLaהיה ìMáîäå;בשבת שבישל מי או –ìëàé ,ââBL ÀÇÀÇÅÀÇÈÅÙÇ
בשבת, לאכול  מותר  –ìëàé àG ,ãéæîכך שבת; מוצאי עד – ÅÄÙÇ

בבבלי  אחדים במקומות המובאת בברייתא מאיר רבי של (גיטין דעתו

ועוד), א טו , חולין ב; עא , קמא  בבא ב ; id`.נג, xi`n iax epzpyn mzqe
xi`n,ברם, iaxk dkld oi`יהודה כרבי lyandyהסובר ,(שם)אלא

,zaya זה (בענין  עולמית יאכל  לא במזיד  שבת; למוצאי יאכל  בשוגג

ומכאן  להאריך); המקום כאן ואין  ודעות, דינים חילוקי כמה אמנם יש
אף  והמבשל", "המעשר  שדיני  במשנתנו, גם פירשו  המפרשים רוב

שונים, דיניהם אכילה), לענין מדובר שבשניהם (לפי כאחד כאן שנישנו 
zaya,שאמנם xyrndעד יאכל  לא במזיד, בשבת; יאכל  בשוגג

ואולם שבת. zaya,למוצאי lyandאבל שבת, למוצאי  יאכל  בשוגג
תבשיל אותו  לאכול לו אסור  במזיד, לאכול; אסור עצמה בשבת

שנאמר שבת, למוצאי  תבשיל  אותו לאכול מותרים אחרים אבל לעולם,

יד): לא, ודרשו(שמות היא", קודש  כי  השבת את (כתובות "ושמרתם

א): קודש "לד , מעשיה ואין  קודש  "תפארת "היא ברטנורא ; (רמב"ם ;

íi÷éישראל"). ââBL ,úaLa òèBpä הנטיעה את לקיים מותר – ÇÅÇÀÇÈÅÀÇÅ
בשבת, במזיד,ãéæîשנטע בשבת נטע אם אבל –ø÷òé את – ÅÄÇÂÙ

בשביעית,úéòéáMáeהנטיעה, הנוטע –ãéæî ïéa ââBL ïéa– ÇÀÄÄÅÅÅÅÄ
במזיד, שנטע בין בשוגג, שנטע בשביעית ø÷òéבין שהחמירו  – ÇÂÙ

קרקע  עבודות בה לעשות השביעית על ישראל  שחשודים לפי מבשבת,
ולומר שהשבת במזיד השבת, על חשודים אינם אבל הם, ששוגגים

הוא, קנס משום במשנתנו  ששנינו  מה שכל  מפרשים, יש  להם. חמורה
כוונתו  בשבת שהמעשר שעשה, במעשה כוונתו  כפי  אחד  לכל וקנסו

בשבת  והנוטע בשבת; יאכל שלא קנסוהו  ולפיכך ביום, בו לאכול
והתורם  לעקרה; וחייב תגדל שלא קנסוהו ולכן  תגדל, שהנטיעה דעתו 

קנסוהו  הלכך לאכילה, ראוי שאינו בטמא טבלו לפטור  דעתו  הטמא מן
בזה נפטר  ראשונה ").שאינו  ("משנה 

izdw - zex`ean zeipyn
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„Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ïéàäîeøz Búîeøz.ãçà íéhç ïéî ìk.úBøâBøâe íéðàz ïéî ìk ¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨¨¦¦¦¤¨¨¦§¥¦§§
ãçà äìáãe,äæ ìò äfî íøBúå.ïäk LiL íB÷î ìk,äôiä ïî íøBz;ïäk ïéàL íB÷î ìëå,ïî íøBz §¥¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤§¨¨¤¥Ÿ¥¥¦

íi÷únä.äãeäé éaøøîBà:äôiä ïî íøBz àeä íìBòì. ©¦§©¥©¦§¨¥§¨¥¦©¨¤
‰íìL ïè÷ ìöa ïéîøBz,ìBãb ìöá éöç àGå.äãeäé éaøøîBà:éë àG,ìBãb ìöá éöç àlà.äéä ïëåäãeäé éaø §¦¨¨¨¨¨¥§£¦¨¨¨©¦§¨¥¦¤¨£¦¨¨¨§¥¨¨©¦§¨

øîBà:íéøôkä ìò äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz,äðéãnä éða ìò íéøôkä ïî àG ìáà,ìëàî àeäL éðtî ¥§¦§¨¦¦§¥©§¦¨©©ª§¦£¨¦©ª§¦©§¥©§¦¨¦§¥¤©£©
ïé÷éèéìBt. ¦¦¦

ÂLáë éúéæ ìò ïîL éúéæ ïéîøBúå,àGåïîL éúéæ ìò Láë éúéæ;ìMáî BðéàL ïééåìMáîä ìò,ìMáîä ïî àGå §§¦¥¥¤¤©¥¥¤¤§¥¥¤¤©¥¥¤¤§©¦¤¥§ª¨©©§ª¨§¦©§ª¨

c.cg` mihg oin lk:äðáìå úéúîçù àëéàã â"òàå.cg` mip`z oin lkeàú ïééåø÷ íéçì ïãåòá íéðàú .úåðáìå úåøåçù àëéàã â"òàååùáéùëå ,íéð
:äìáã ìåâò ïééåø÷ ìåâòá ïéñøãðùëå ,úåøâåøâ ïééåø÷.dtid on mxez:úåøâåøâä ïî íéôé íéðàúã úåøâåøâä ìò íéðàúä ïî.miiwznd on mxezúåøâåøâä ïî

:éôè éîéé÷úî úåøâåøâã ,íéðàúä ìò.dtid on mxez `ed mlerláéúëã(çé øáãîá)äëìä ïéàå .ãñôé ãéñô éàå ,åáìç ïðéòá íìåòì åáìç úà íëîéøäá
:äãåäé éáøë

d.mly ohw lva minxez:íéé÷úî àåäù éôì.lecb lva ivg `le:åðîî äôé àåäù éô ìò óà.ik `l xne` dcedi iaxøîàã äéîòèì äãåäé 'ø
:äôéä ïî íøåú àåä íìåòì.dpicnd ipan:øúåé íéîéé÷úî íéøôëä éðá ìù ìáà ,íéøôëä éðá ìù íéìöáä íéøôåëä ïî äìéëàì íéáåèlk`n `edy iptn

.oiwihlet:íéëìî ìù ïéøèìô éðá ,ïé÷éèìåô .íéøôëä éðá ìù ïúåàî øúåé íéôé íäå ,íéáåùç íéùðàì ìëàî àåä äðéãîä éðá ìù íéìöá
e.ony izif oinxez:ïðîù àéöåäì íéãîåòä.yak izif lrïéôé ïîù éúéæå .äìéëàì ïúåà íéé÷ì õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,ïîù íéùåò ïéàù íéúéæ

:òøä ìò äôéä ïî ì"äã ùáë éúéæ ìò ïîù éúéæî íéùéøôî êëìä ùáë éúéæî.lyean epi`y oiie:ìùåáîä ïî äéúùì äôéexiaga mi`lk `edy lk

`xephxa yexit
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Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà שעורים על מחיטים כגון – ÅÀÄÄÄÇÆÅÄ
תאנים, על מתמרים äîeøzאו  Búîeøz ïéà ,íøz íàåיש – ÀÄÈÇÅÀÈÀÈ

שנאמר ממה זה דין כז ):למדים יח , d`lnke(במדבר  oxebd on obck"
"awid on.(ב ה, תרומות  הל' הכתוב(רמב"ם  מן למדים שם ,ויש (שם 

epnn"כו ): mzenxde" מינו שאינו  על ממין ולא מינו  על  ממין  –

בו ("ספרי"); קרא – "ממנו " שדורשים: שלמה""epinn"ויש ("מלאכת 

קורח ). פרשת סוף הפרפראות ספר ב)ובבבליבשם  נג, דורשים (בכורות 
שנאמר  ממה זה יב):דין  שם , obce"(שם  yexiz alg lke xdvi alg lk"

dfl alge dfl alg oz ;dxez dxn` Ð פעמיים וכתוב הואיל (כלומר ,
שיפריש ולזה, לזה חלב שיתן  למדים, נמצאנו  ובתירוש, ביצהר  "חלב",
ומתירוש יצהר  על מיצהר היינו עצמו, בפני  אחד מכל המובחר מן

מניין  זה; על מזה מעשרים שאין ובתירוש , ביצהר למדנו  תירוש ). על 
זה? על  מזה מעשרים שאין  דגן מיני בשני  וגם ובדגן , בתירוש  שגם

מתעשרים  אין בזה, זה כלאים שאינם ויצהר  תירוש ומה וחומר, קל 
ודגן  תירוש זה, על כלאים מזה שהם שונים), מינים (שני ודגן דגן או 

אמרו: ובירושלמי זה?! על מזה יתעשרו שלא דין אינו בזה, זה
תורמים  אין אילן, מיני  שני  שהם ויצהר תירוש מה לתירוש , דגן "הקיש 

מזה  ומעשרים תורמים אין דגן  מיני שני  אף זה, על  מזה ומעשרים
זה. íéhçעל ïéî ìk,לבנות וחיטים אדומות חיטים כגון –ãçà ÈÄÄÄÆÈ

אלו. על  מאלו  ותורמים תרומה, לענין הן אחד כמין –ïéî ìkÈÄ
íéðàz,ולבנות שחורות תאנים כגון –úBøâBøâe,יבשות תאנים – ÀÅÄÀÀ
äìáãe,בעיגול ודבוקות דרוסות תאנים –ãçà,הם אחד מין – ÀÅÈÆÈ

äæ ìò äfî íøBúå.ודבלה גרוגרות על  מתאנים כגון  –íB÷î ìk ÀÅÄÆÇÆÈÈ
ïäk LiL, מיד התרומה את לו לתת ואפשר –äôiä ïî íøBz ÆÅÙÅÅÄÇÈÆ

(עיין  הגרוגרות מן  יפות שהתאנים הגרוגרות, על  התאנים מן כגון  –

ג), ג, ïäkביכורים ïéàL íB÷î ìëåעל לשמור צריך  והתורם – ÀÈÈÆÅÙÅ
אחר, במקום לכהן  להביאה שצריך או  כהן שיבוא עד íøBzÅהתרומה

íi÷únä ïî מתקיימות שהגרוגרות התאנים, על הגרוגרות מן  כגון  – ÄÇÄÀÇÅ
מהר. מתקלקלות התאנים ואילו מתקלקלות, ואינן  רב äãeäéזמן  éaøÇÄÀÈ

äôiä ïî íøBz àeä íìBòì :øîBàשנאמר ל):– יח , (במדבר ÅÀÈÅÄÇÈÆ
"epnn ealg z` mknixda"להרים יש  לעולם –,ealg לתרום כלומר

כהן, להפסד  חוששים ואין היפה, dcedi.את iaxk dkld oi`e
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ìBãb ìöá éöç àGå ,íìL ïè÷ ìöa ïéîøBzפי על  אף – ÀÄÈÈÈÈÈÅÀÂÄÈÈÈ
קטן  בצל  תורמים מקום מכל שלם, קטן  מבצל יפה גדול  בצל  שחצי
כדעת  כהן, שאין במקום כאן  ומדובר יותר , מתקיים שהוא לפי  שלם,
שיש במקום אפילו משנתנו, מפרשים ויש הקודמת; במשנה קמא תנא

בצל מחצי  יותר  וחשוב יפה קטן , שהוא אף שלם, בצל שכן כהן ,
éë(רמב "ם).גדול  àG :øîBà äãeäé éaø,שלם בצל תורמים אין  – ÇÄÀÈÅÄ

ìBãb ìöá éöç àlà לשיטתו הולך  יהודה רבי  יותר; יפה שהוא – ÆÈÂÄÈÈÈ
היפה. מן  תורם הוא שלעולם הקודמת), éaø(במשנה äéä ïëåÀÅÈÈÇÄ
äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz :øîBà äãeäé,בעיירות הגדלים – ÀÈÅÀÄÀÈÄÄÀÅÇÀÄÈ

יותר , משובח מין  íéøôkäשהם ìò שהם בכפרים, הבצלים על  – ÇÇËÀÄ
יותר , מתקיימים שהם אף íéøôkäקטנים, ïî àG ìáà אין – ÂÈÄÇËÀÄ

הכפרים, בני  של  הבצלים מן äðéãnäתורמים éða ìò הבצלים על  – ÇÀÅÇÀÄÈ
המדינה, בני  àeäLשל  éðtî,המדינה מבני  הבצל  –ìëàî ÄÀÅÆÇÂÇ

ïé÷éèéìBt יפה שהוא ומכאן  המעלה, ורמי חשובים אנשים מאכל  – ÄÄÄ
הכופרי. מבצל  וחשוב

i y i n g m e i
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היפה. על  הרע מן  ולא הרע על היפה מן שתורמים ללמד, מוסיפה משנתנו

ïîL éúéæ ïéîøBúå, שמן מהם להוציא הראויים משובחים זיתים – ÀÀÄÅÅÆÆ
Láë éúéæ ìò בהם ואין  בחומץ, או מלח במי  אותם שכובשים – ÇÅÅÆÆ

הרבה, ïîLשמן  éúéæ ìò Láë éúéæ àGå הרע מן שהוא לפי – ÀÅÅÆÆÇÅÅÆÆ
היפה. ìMáîעל BðéàL ïééå,מבושל שאינו  יין  תורמים וכן  –ìò ÀÇÄÆÅÀËÈÇ
ìMáîä,המבושל מהיין  לשתיה יותר יפה מבושל שאינו  שיין  – ÇÀËÈ

ìMáî BðéàL ìò ìMáîä ïî àGå זו שבבא מפרשים, יש  – ÀÄÇÀËÈÇÆÅÀËÈ
במקום  שאפילו להשמיענו , בא והוא יהודה, רבי של  דבריו המשך  היא
ויפים  משובחים שהם מבושל  שאינו  ויין שמן  זיתי תורמים כהן, שאין
יותר. מתקיימים שאלה פי  על אף מבושל , ויין כבש  זיתי ולא יותר ,

ììkä äæבשתי ששנינו  הדינים שני  את לסכם באה משנתנו  – ÆÇÀÈ
ושתורמים  מינו , שאינו על  ממין  תורמים שאין הקודמות, המשניות

היפה: על  הרע מן ולא הרע על היפה Bøáçaמן  íéàìk àeäL ìkÈÆÄÀÇÄÇÂÅ
בזה, זה כלאים שהם שונים מינים שני  –,äæ ìò äfî íøúé àGÄÀÙÄÆÇÆ

òøä ìò äôiä ïî elôà שלמדים ד), (משנה לעיל שבארנו כמו – ÂÄÄÇÈÆÇÈÇ
תרומה, תרומתו  אין בדיעבד ואפילו המקראות; מן  זה BðéàLדין  ìëåÀÈÆÅ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt zenexz zkqn

ìòìMáî BðéàL.ììkä äæ:íéàìk àeäL ìkBøáça,äæ ìò äfî íøúé àG,òøä ìò äôiä ïî elôà;ìëå ©¤¥§ª¨¤©§¨¨¤¦§©¦©£¥¦§Ÿ¦¤©¤£¦¦©¨¤©¨©§¨
íéàìk BðéàLBøáça,òøä ìò äôiä ïî íøBz,äôiä ìò òøä ïî àG ìáà.ïî íøz íàåäôiä ìò òøä– ¤¥¦§©¦©£¥¥¦©¨¤©¨©£¨¦¨©©©¨¤§¦¨©¦¨©©©¨¤

äîeøz Búîeøz;íéhçä ìò ïéðefä ïî õeç,ìëà ïðéàL.ãçà ïéî ïBôôìnäå úeMwäå.äãeäé éaøøîBà:ïéðéî éðL. §¨§¨¦©¦©©¦¦¤¥¨Ÿ¤§©¦§©§¨§¦¤¨©¦§¨¥§¥¦¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä,çeøñ àöîðå çéháà–íøúéå øæçéå äîeøz.ìL úàöîðå ïéé ìL úéáç íøBzä ©¥¦§¦§¥¨¨£©¦©§¦§¨¨©§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ©¥¨¦¤©¦§¦§¥¤
õîç:dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé íà,äîeøz dðéà;äöéîçä dîøzMî íà,äîeøz Bæ éøä;íà Ÿ¤¦¨©¤¨§¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¥¨§¨¦¦¤§¨¨¤¡¦¨£¥§¨¦
÷ôñ,íøúéå øæçéå äîeøz.öò éðôa úònãî dðéà äðBLàøädî,Lîç äéìò ïéáiç ïéàå;äiðMä ïëå. ¨¥§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ¨¦¨¥¨§©©©¦§¥©§¨§¥©¨¦¨¤¨Ÿ¤§¥©§¦¨

.dfl dfn mexzi `làø÷ øîàã(çé øáãîá)äæì áìçå äæì áìç ïú äøåú äøîà ,ïâãå ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë:.oipefd on uegæ"òìáå ï"àåæ éáøòá
(à):íéðåéì åúåà íéîéé÷îå íãà ìëåà åðéàå ,à"öéå.zeyiwdéáøòá(á):ñ"å÷àô.oettlndeéáøòá(â):ø"àééë.cg` oin:äæ ìò äæî ïéîøåúå.mipin ipy

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå ,äæ ìò äæî ïéîøåú ïéàå
b`mxezd:[äéîòèîì] äéì äåäã íåùî ãéæîì áåø÷ éåäã íåøúéå øåæçé ä"ôàå ,éøééà ââåùá .'åëåuneg ly z`vnpeïééä ìò õîåçä ïî íøåúäù ,'åë

:ïä íéðéî éðù õîåçå ïééã ,äîåøú åúîåøú ïéà.wtq m`:äöéîçä äîøúù øçàì åà äöéîçä äîøú àìù ãò.mexzie xefgie dnexzïäëì ïäéúù ïúåðå
àîéé÷ ïðàå åøéáçî àéöåîä àåä ïäëäù éôìå ,äðåùàøä úîåøú äìåòù äî éôë úèòîúî äéðùäù äéðùä ïî äìåãâ àéäù äðåùàøä éîã åì ïúåð ïäëå

:äðåùàøä àéäù äìåãâä éîã åì ïúéù êéøöå äðè÷ä àìà íéîã àìá ç÷åì åðéà êëéôì äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ïìdpi` dpey`xd
.dnvr ipta zrncnðôá úòîãî äðéà äéðùä ïëå ,äîåøú àéä äéðùä àìà äîåøú äðéà àîùã ,òîåãî úéùòð ïéà ïéìåç ìù äàîî úåçôì äìôð íàé

:äéðùä àìå äîåøú äðåùàøä àîù äîöò.yneg dilr miaiig oi`eéìëåà øàù ïéãë ùîåç íìùî åðéà äãáì äéðùä åà äãáì äðåùàøä ìëàù øæ
:äââùá äîåøú

`xephxa yexit

Bøáça íéàìk מינ שני  במסכת – כמבואר בזה, זה כלאים שאינם ים ÄÀÇÄÇÂÅ
òøäכלאים, ìò äôiä ïî íøBz המין על המשובח מהמין  – ÅÄÇÈÆÇÈÇ
äôiäהגרוע, ìò òøä ïî àG ìáà נאמר שבתרומה (במדבר – ÂÈÄÈÇÇÇÈÆ
יד ): וכל alg"כל יח, וכו ';algיצהר ודגן " ïîתירוש  íøz íàåÀÄÈÇÄ

äîeøz Búîeøz ,äôiä ìò òøäהואיל במזיד, כשתרם אף – ÈÇÇÇÈÆÀÈÀÈ
לאכילה איגר ).וראוי  עקיבא  רבי אמרו(תוספות  ב):בבבלי  פט , (יבמות 

aezky ?dnexz eznexzy ,dtid lr rxd on mxezl oiipn", יח (במדבר

epnn"לב ): ealg z` mknixda `hg eilr e`yz `le" שאם (משמע,
חטא), תשאו ממנו, חלבו  את תרימו  yecwלא epi` m`e תרומתו (אם

תרומה), eznexzyאינה ,dtid lr rxd on mxezl o`kn ?dnl `hg z`iyp
;"dnexzíéhçä ìò ïéðefä ïî õeçעל הזונין  מן שהתורם – ÄÇÄÇÇÄÄ

ששנינו כמו בזה, זה כלאים שאינם פי על  אף א ,החיטים, (כלאים 

תרומתו א): אין מקום מכל  בזה", זה כלאים אינן והזונין  "החיטים

ìëàתרומה, ïðéàL בארנו וכבר  אדם; למאכל  ראויים הזונין שאין  – ÆÅÈÙÆ
החיטים, בין הגדלים שחורים גרעינים מין  הוא שזונין  כלאים), (במסכת

יונים. למאכל  אותם שמקיימים ïBôôìnäåויש úeMwäå שאינם – ÀÇÄÀÇÀÈÀ
ב), א, (כלאים ששנינו  כמו  בזה, זה ãçàכלאים ïéî נחשבים – ÄÆÈ

שם, בארנו (וכבר זה על מזה ותורמים תרומה, לענין אף אחד מין הם

"מלון"). קוראים שאנו מה צהוב, אבטיח היינו  éaøÇÄש "מלפפון"
ïéðéî éðL :øîBà äãeäé,הם מינים שני  והמלפפון הקישות – ÀÈÅÀÅÄÄ

שהם  יהודה רבי סובר כלאים לענין  גם וכן זה; על  מזה תורמים ואין
(שם). כלאים במסכת ששנינו  כמו  בזה, זה כלאים
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תרומה. ספק בדין עוסקת משנתנו

äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä מרה שקישות בירושלמי, ומבואר  – ÇÅÄÀÄÀÅÈÈ
הוא, אוכל אבטיח,çéháàספק התורם או  –çeøñ àöîðå– ÂÇÄÇÀÄÀÈÈÇ

בשעה  מקולקל היה כבר אם ידוע, ולא לאכילה, ראוי  ואינו  מקולקל 

íøúéåשתרם, øæçéå äîeøz לתרום צריך ספק שמשום כלומר – ÀÈÀÇÂÙÀÄÀÙ
הראשונה, התרומה דמי לו משלם והכהן שתיהן , את לכהן ונותן שנית,

לאחר שנשאר  ממה ניטלת השנייה שהרי השנייה, מן  גדולה שהיא
בלא  כתרומה נוטל הכהן אין  ספק, כאן  שיש  וכיון  הראשונה, הפרשת

הראיה עליו  מחברו שהמוציא הקטנה, אלא ברם,(ירושלמי).דמים

א )בבבלי  פט, כאן (יבמות  שהמדובר  אחרת, בדרך משנתנו  פירשו

ויתרום, יחזור  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה בשוגג, בתורם
שיפריש (ובכגון  תחילה לטעום לו  שהיה הוא, למזיד  שקרוב לפי

– לטעום שיקח ממה קנסוהו תוספות תרומה כן, עשה שלא וכיון  ,(
התרומות  שתי לתת שצריך אמנם, מסתבר  זה פירוש ולפי  חכמים.

מ  אחת דמי  לו משלם הכהן שאם בחינם, קנס.לכהן כאן  אין הרי  הן,
דמי לו  משלם שהכהן  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם אבל 

שבארנו כמו  ראשונה").הראשונה, "משנה  ìL(עיין úéáç íøBzäÇÅÈÄÆ
õîç ìL úàöîðå ïéé,כרבי היא שמשנתנו  בירושלמי , ומבואר  – ÇÄÀÄÀÅÆÙÆ

זה: על  מזה תורמים ואין  הם, מינים שני וחומץ שיין  íàÄהסובר
dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé שתרמה שקודם – ÈÇÆÈÀÈÆÙÆÇÆÀÈÈ

חומץ, של  äîeøzהיתה dðéà אינה היין  על החומץ מן שהתורם – ÅÈÀÈ
לעיל ; שהזכרנו כמו  הם, מינים ששני  לפי dîøzMîתרומה, íàÄÄÆÀÈÈ

äöéîçäולאחר יין, של היתה שתרמה שבשעה ידוע, אם אבל – ÆÁÄÈ
החמיצה, äîeøzשתרמה Bæ éøä;החמיץ כהן של  ויינו  –íà ÂÅÀÈÄ

÷ôñ,שתרמה לאחר או שתרמה קודם החמיצה, מתי –äîeøz ÈÅÀÈ
íøúéå øæçéå נותן והכהן לכהן , התרומות שתי  ונותן  ספק, משום – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

לעיל . שבארנו  כמו הראשונה, דמי  úònãîלו dðéà äðBLàøäÈÄÈÅÈÀÇÇÇ
dîöò éðôa שאין אף חולין , לתוך  הראשונה התרומה נפלה אם – ÄÀÅÇÀÈ

נעשית התערובת אין  כנגדה, חלקים מאה שתהא בחולין  מדומע,

ברם, התרומה. היא השנייה אלא תרומה אינה זו שמא לזרים, אסורה
לכהן  ויתן מהתרומה לתוכה שנפל  מה כשיעור מהתערובת יוציא

Lîç(רמב"ם ), äéìò ïéáiç ïéàå חייב אינו  בשוגג, האוכלה זר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
שמא  בשוגג, תרומה האוכל  כדין  שווייה, דמי  על  נוסף חומש  לשלם

תרומה; äiðMäאינה ïëå אינה שתרם השנייה התרומה גם וכן – ÀÅÇÀÄÈ
וא  עצמה, בפני  היתה מדמעת הראשונה שמא חומש, עליה חייבין  ין 

מדמעות, הן הרי  כאחת שתיהן נפלו אם אבל תרומה. אינה וזו  התרומה,
ב). (משנה להלן כמבואר 
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"הראשונה  שם: ששנינו  מה לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

השנייה". וכן  עצמה... בפני  מדמעת אינה
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„Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà;íøz íàå,ïéàäîeøz Búîeøz.ãçà íéhç ïéî ìk.úBøâBøâe íéðàz ïéî ìk ¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨¨¦¦¦¤¨¨¦§¥¦§§
ãçà äìáãe,äæ ìò äfî íøBúå.ïäk LiL íB÷î ìk,äôiä ïî íøBz;ïäk ïéàL íB÷î ìëå,ïî íøBz §¥¨¤¨§¥¦¤©¤¨¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤§¨¨¤¥Ÿ¥¥¦

íi÷únä.äãeäé éaøøîBà:äôiä ïî íøBz àeä íìBòì. ©¦§©¥©¦§¨¥§¨¥¦©¨¤
‰íìL ïè÷ ìöa ïéîøBz,ìBãb ìöá éöç àGå.äãeäé éaøøîBà:éë àG,ìBãb ìöá éöç àlà.äéä ïëåäãeäé éaø §¦¨¨¨¨¨¥§£¦¨¨¨©¦§¨¥¦¤¨£¦¨¨¨§¥¨¨©¦§¨

øîBà:íéøôkä ìò äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz,äðéãnä éða ìò íéøôkä ïî àG ìáà,ìëàî àeäL éðtî ¥§¦§¨¦¦§¥©§¦¨©©ª§¦£¨¦©ª§¦©§¥©§¦¨¦§¥¤©£©
ïé÷éèéìBt. ¦¦¦

ÂLáë éúéæ ìò ïîL éúéæ ïéîøBúå,àGåïîL éúéæ ìò Láë éúéæ;ìMáî BðéàL ïééåìMáîä ìò,ìMáîä ïî àGå §§¦¥¥¤¤©¥¥¤¤§¥¥¤¤©¥¥¤¤§©¦¤¥§ª¨©©§ª¨§¦©§ª¨

c.cg` mihg oin lk:äðáìå úéúîçù àëéàã â"òàå.cg` mip`z oin lkeàú ïééåø÷ íéçì ïãåòá íéðàú .úåðáìå úåøåçù àëéàã â"òàååùáéùëå ,íéð
:äìáã ìåâò ïééåø÷ ìåâòá ïéñøãðùëå ,úåøâåøâ ïééåø÷.dtid on mxez:úåøâåøâä ïî íéôé íéðàúã úåøâåøâä ìò íéðàúä ïî.miiwznd on mxezúåøâåøâä ïî

:éôè éîéé÷úî úåøâåøâã ,íéðàúä ìò.dtid on mxez `ed mlerláéúëã(çé øáãîá)äëìä ïéàå .ãñôé ãéñô éàå ,åáìç ïðéòá íìåòì åáìç úà íëîéøäá
:äãåäé éáøë

d.mly ohw lva minxez:íéé÷úî àåäù éôì.lecb lva ivg `le:åðîî äôé àåäù éô ìò óà.ik `l xne` dcedi iaxøîàã äéîòèì äãåäé 'ø
:äôéä ïî íøåú àåä íìåòì.dpicnd ipan:øúåé íéîéé÷úî íéøôëä éðá ìù ìáà ,íéøôëä éðá ìù íéìöáä íéøôåëä ïî äìéëàì íéáåèlk`n `edy iptn

.oiwihlet:íéëìî ìù ïéøèìô éðá ,ïé÷éèìåô .íéøôëä éðá ìù ïúåàî øúåé íéôé íäå ,íéáåùç íéùðàì ìëàî àåä äðéãîä éðá ìù íéìöá
e.ony izif oinxez:ïðîù àéöåäì íéãîåòä.yak izif lrïéôé ïîù éúéæå .äìéëàì ïúåà íéé÷ì õîåçá åà ïééá ïúåà íéùáåëå ,ïîù íéùåò ïéàù íéúéæ

:òøä ìò äôéä ïî ì"äã ùáë éúéæ ìò ïîù éúéæî íéùéøôî êëìä ùáë éúéæî.lyean epi`y oiie:ìùåáîä ïî äéúùì äôéexiaga mi`lk `edy lk

`xephxa yexit

i r i a x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà שעורים על מחיטים כגון – ÅÀÄÄÄÇÆÅÄ
תאנים, על מתמרים äîeøzאו  Búîeøz ïéà ,íøz íàåיש – ÀÄÈÇÅÀÈÀÈ

שנאמר ממה זה דין כז ):למדים יח , d`lnke(במדבר  oxebd on obck"
"awid on.(ב ה, תרומות  הל' הכתוב(רמב"ם  מן למדים שם ,ויש (שם 

epnn"כו ): mzenxde" מינו שאינו  על ממין ולא מינו  על  ממין  –

בו ("ספרי"); קרא – "ממנו " שדורשים: שלמה""epinn"ויש ("מלאכת 

קורח ). פרשת סוף הפרפראות ספר ב)ובבבליבשם  נג, דורשים (בכורות 
שנאמר  ממה זה יב):דין  שם , obce"(שם  yexiz alg lke xdvi alg lk"

dfl alge dfl alg oz ;dxez dxn` Ð פעמיים וכתוב הואיל (כלומר ,
שיפריש ולזה, לזה חלב שיתן  למדים, נמצאנו  ובתירוש, ביצהר  "חלב",
ומתירוש יצהר  על מיצהר היינו עצמו, בפני  אחד מכל המובחר מן

מניין  זה; על מזה מעשרים שאין ובתירוש , ביצהר למדנו  תירוש ). על 
זה? על  מזה מעשרים שאין  דגן מיני בשני  וגם ובדגן , בתירוש  שגם

מתעשרים  אין בזה, זה כלאים שאינם ויצהר  תירוש ומה וחומר, קל 
ודגן  תירוש זה, על כלאים מזה שהם שונים), מינים (שני ודגן דגן או 

אמרו: ובירושלמי זה?! על מזה יתעשרו שלא דין אינו בזה, זה
תורמים  אין אילן, מיני  שני  שהם ויצהר תירוש מה לתירוש , דגן "הקיש 

מזה  ומעשרים תורמים אין דגן  מיני שני  אף זה, על  מזה ומעשרים
זה. íéhçעל ïéî ìk,לבנות וחיטים אדומות חיטים כגון –ãçà ÈÄÄÄÆÈ

אלו. על  מאלו  ותורמים תרומה, לענין הן אחד כמין –ïéî ìkÈÄ
íéðàz,ולבנות שחורות תאנים כגון –úBøâBøâe,יבשות תאנים – ÀÅÄÀÀ
äìáãe,בעיגול ודבוקות דרוסות תאנים –ãçà,הם אחד מין – ÀÅÈÆÈ

äæ ìò äfî íøBúå.ודבלה גרוגרות על  מתאנים כגון  –íB÷î ìk ÀÅÄÆÇÆÈÈ
ïäk LiL, מיד התרומה את לו לתת ואפשר –äôiä ïî íøBz ÆÅÙÅÅÄÇÈÆ

(עיין  הגרוגרות מן  יפות שהתאנים הגרוגרות, על  התאנים מן כגון  –

ג), ג, ïäkביכורים ïéàL íB÷î ìëåעל לשמור צריך  והתורם – ÀÈÈÆÅÙÅ
אחר, במקום לכהן  להביאה שצריך או  כהן שיבוא עד íøBzÅהתרומה

íi÷únä ïî מתקיימות שהגרוגרות התאנים, על הגרוגרות מן  כגון  – ÄÇÄÀÇÅ
מהר. מתקלקלות התאנים ואילו מתקלקלות, ואינן  רב äãeäéזמן  éaøÇÄÀÈ

äôiä ïî íøBz àeä íìBòì :øîBàשנאמר ל):– יח , (במדבר ÅÀÈÅÄÇÈÆ
"epnn ealg z` mknixda"להרים יש  לעולם –,ealg לתרום כלומר

כהן, להפסד  חוששים ואין היפה, dcedi.את iaxk dkld oi`e
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ìBãb ìöá éöç àGå ,íìL ïè÷ ìöa ïéîøBzפי על  אף – ÀÄÈÈÈÈÈÅÀÂÄÈÈÈ
קטן  בצל  תורמים מקום מכל שלם, קטן  מבצל יפה גדול  בצל  שחצי
כדעת  כהן, שאין במקום כאן  ומדובר יותר , מתקיים שהוא לפי  שלם,
שיש במקום אפילו משנתנו, מפרשים ויש הקודמת; במשנה קמא תנא

בצל מחצי  יותר  וחשוב יפה קטן , שהוא אף שלם, בצל שכן כהן ,
éë(רמב "ם).גדול  àG :øîBà äãeäé éaø,שלם בצל תורמים אין  – ÇÄÀÈÅÄ

ìBãb ìöá éöç àlà לשיטתו הולך  יהודה רבי  יותר; יפה שהוא – ÆÈÂÄÈÈÈ
היפה. מן  תורם הוא שלעולם הקודמת), éaø(במשנה äéä ïëåÀÅÈÈÇÄ
äðéãnä éðaî íéìöa ïéîøBz :øîBà äãeäé,בעיירות הגדלים – ÀÈÅÀÄÀÈÄÄÀÅÇÀÄÈ

יותר , משובח מין  íéøôkäשהם ìò שהם בכפרים, הבצלים על  – ÇÇËÀÄ
יותר , מתקיימים שהם אף íéøôkäקטנים, ïî àG ìáà אין – ÂÈÄÇËÀÄ

הכפרים, בני  של  הבצלים מן äðéãnäתורמים éða ìò הבצלים על  – ÇÀÅÇÀÄÈ
המדינה, בני  àeäLשל  éðtî,המדינה מבני  הבצל  –ìëàî ÄÀÅÆÇÂÇ

ïé÷éèéìBt יפה שהוא ומכאן  המעלה, ורמי חשובים אנשים מאכל  – ÄÄÄ
הכופרי. מבצל  וחשוב
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היפה. על  הרע מן  ולא הרע על היפה מן שתורמים ללמד, מוסיפה משנתנו

ïîL éúéæ ïéîøBúå, שמן מהם להוציא הראויים משובחים זיתים – ÀÀÄÅÅÆÆ
Láë éúéæ ìò בהם ואין  בחומץ, או מלח במי  אותם שכובשים – ÇÅÅÆÆ

הרבה, ïîLשמן  éúéæ ìò Láë éúéæ àGå הרע מן שהוא לפי – ÀÅÅÆÆÇÅÅÆÆ
היפה. ìMáîעל BðéàL ïééå,מבושל שאינו  יין  תורמים וכן  –ìò ÀÇÄÆÅÀËÈÇ
ìMáîä,המבושל מהיין  לשתיה יותר יפה מבושל שאינו  שיין  – ÇÀËÈ

ìMáî BðéàL ìò ìMáîä ïî àGå זו שבבא מפרשים, יש  – ÀÄÇÀËÈÇÆÅÀËÈ
במקום  שאפילו להשמיענו , בא והוא יהודה, רבי של  דבריו המשך  היא
ויפים  משובחים שהם מבושל  שאינו  ויין שמן  זיתי תורמים כהן, שאין
יותר. מתקיימים שאלה פי  על אף מבושל , ויין כבש  זיתי ולא יותר ,

ììkä äæבשתי ששנינו  הדינים שני  את לסכם באה משנתנו  – ÆÇÀÈ
ושתורמים  מינו , שאינו על  ממין  תורמים שאין הקודמות, המשניות

היפה: על  הרע מן ולא הרע על היפה Bøáçaמן  íéàìk àeäL ìkÈÆÄÀÇÄÇÂÅ
בזה, זה כלאים שהם שונים מינים שני  –,äæ ìò äfî íøúé àGÄÀÙÄÆÇÆ

òøä ìò äôiä ïî elôà שלמדים ד), (משנה לעיל שבארנו כמו – ÂÄÄÇÈÆÇÈÇ
תרומה, תרומתו  אין בדיעבד ואפילו המקראות; מן  זה BðéàLדין  ìëåÀÈÆÅ
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ìòìMáî BðéàL.ììkä äæ:íéàìk àeäL ìkBøáça,äæ ìò äfî íøúé àG,òøä ìò äôiä ïî elôà;ìëå ©¤¥§ª¨¤©§¨¨¤¦§©¦©£¥¦§Ÿ¦¤©¤£¦¦©¨¤©¨©§¨
íéàìk BðéàLBøáça,òøä ìò äôiä ïî íøBz,äôiä ìò òøä ïî àG ìáà.ïî íøz íàåäôiä ìò òøä– ¤¥¦§©¦©£¥¥¦©¨¤©¨©£¨¦¨©©©¨¤§¦¨©¦¨©©©¨¤

äîeøz Búîeøz;íéhçä ìò ïéðefä ïî õeç,ìëà ïðéàL.ãçà ïéî ïBôôìnäå úeMwäå.äãeäé éaøøîBà:ïéðéî éðL. §¨§¨¦©¦©©¦¦¤¥¨Ÿ¤§©¦§©§¨§¦¤¨©¦§¨¥§¥¦¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä,çeøñ àöîðå çéháà–íøúéå øæçéå äîeøz.ìL úàöîðå ïéé ìL úéáç íøBzä ©¥¦§¦§¥¨¨£©¦©§¦§¨¨©§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ©¥¨¦¤©¦§¦§¥¤
õîç:dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé íà,äîeøz dðéà;äöéîçä dîøzMî íà,äîeøz Bæ éøä;íà Ÿ¤¦¨©¤¨§¨¤Ÿ¤©¤§¨¨¥¨§¨¦¦¤§¨¨¤¡¦¨£¥§¨¦
÷ôñ,íøúéå øæçéå äîeøz.öò éðôa úònãî dðéà äðBLàøädî,Lîç äéìò ïéáiç ïéàå;äiðMä ïëå. ¨¥§¨§©£Ÿ§¦§Ÿ¨¦¨¥¨§©©©¦§¥©§¨§¥©¨¦¨¤¨Ÿ¤§¥©§¦¨

.dfl dfn mexzi `làø÷ øîàã(çé øáãîá)äæì áìçå äæì áìç ïú äøåú äøîà ,ïâãå ùåøéú áìç ìëå øäöé áìç ìë:.oipefd on uegæ"òìáå ï"àåæ éáøòá
(à):íéðåéì åúåà íéîéé÷îå íãà ìëåà åðéàå ,à"öéå.zeyiwdéáøòá(á):ñ"å÷àô.oettlndeéáøòá(â):ø"àééë.cg` oin:äæ ìò äæî ïéîøåúå.mipin ipy

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå ,äæ ìò äæî ïéîøåú ïéàå
b`mxezd:[äéîòèîì] äéì äåäã íåùî ãéæîì áåø÷ éåäã íåøúéå øåæçé ä"ôàå ,éøééà ââåùá .'åëåuneg ly z`vnpeïééä ìò õîåçä ïî íøåúäù ,'åë

:ïä íéðéî éðù õîåçå ïééã ,äîåøú åúîåøú ïéà.wtq m`:äöéîçä äîøúù øçàì åà äöéîçä äîøú àìù ãò.mexzie xefgie dnexzïäëì ïäéúù ïúåðå
àîéé÷ ïðàå åøéáçî àéöåîä àåä ïäëäù éôìå ,äðåùàøä úîåøú äìåòù äî éôë úèòîúî äéðùäù äéðùä ïî äìåãâ àéäù äðåùàøä éîã åì ïúåð ïäëå

:äðåùàøä àéäù äìåãâä éîã åì ïúéù êéøöå äðè÷ä àìà íéîã àìá ç÷åì åðéà êëéôì äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä àúëåã ìëá ïìdpi` dpey`xd
.dnvr ipta zrncnðôá úòîãî äðéà äéðùä ïëå ,äîåøú àéä äéðùä àìà äîåøú äðéà àîùã ,òîåãî úéùòð ïéà ïéìåç ìù äàîî úåçôì äìôð íàé

:äéðùä àìå äîåøú äðåùàøä àîù äîöò.yneg dilr miaiig oi`eéìëåà øàù ïéãë ùîåç íìùî åðéà äãáì äéðùä åà äãáì äðåùàøä ìëàù øæ
:äââùá äîåøú

`xephxa yexit

Bøáça íéàìk מינ שני  במסכת – כמבואר בזה, זה כלאים שאינם ים ÄÀÇÄÇÂÅ
òøäכלאים, ìò äôiä ïî íøBz המין על המשובח מהמין  – ÅÄÇÈÆÇÈÇ
äôiäהגרוע, ìò òøä ïî àG ìáà נאמר שבתרומה (במדבר – ÂÈÄÈÇÇÇÈÆ
יד ): וכל alg"כל יח, וכו ';algיצהר ודגן " ïîתירוש  íøz íàåÀÄÈÇÄ

äîeøz Búîeøz ,äôiä ìò òøäהואיל במזיד, כשתרם אף – ÈÇÇÇÈÆÀÈÀÈ
לאכילה איגר ).וראוי  עקיבא  רבי אמרו(תוספות  ב):בבבלי  פט , (יבמות 

aezky ?dnexz eznexzy ,dtid lr rxd on mxezl oiipn", יח (במדבר

epnn"לב ): ealg z` mknixda `hg eilr e`yz `le" שאם (משמע,
חטא), תשאו ממנו, חלבו  את תרימו  yecwלא epi` m`e תרומתו (אם

תרומה), eznexzyאינה ,dtid lr rxd on mxezl o`kn ?dnl `hg z`iyp
;"dnexzíéhçä ìò ïéðefä ïî õeçעל הזונין  מן שהתורם – ÄÇÄÇÇÄÄ

ששנינו כמו בזה, זה כלאים שאינם פי על  אף א ,החיטים, (כלאים 

תרומתו א): אין מקום מכל  בזה", זה כלאים אינן והזונין  "החיטים

ìëàתרומה, ïðéàL בארנו וכבר  אדם; למאכל  ראויים הזונין שאין  – ÆÅÈÙÆ
החיטים, בין הגדלים שחורים גרעינים מין  הוא שזונין  כלאים), (במסכת

יונים. למאכל  אותם שמקיימים ïBôôìnäåויש úeMwäå שאינם – ÀÇÄÀÇÀÈÀ
ב), א, (כלאים ששנינו  כמו  בזה, זה ãçàכלאים ïéî נחשבים – ÄÆÈ

שם, בארנו (וכבר זה על מזה ותורמים תרומה, לענין אף אחד מין הם

"מלון"). קוראים שאנו מה צהוב, אבטיח היינו  éaøÇÄש "מלפפון"
ïéðéî éðL :øîBà äãeäé,הם מינים שני  והמלפפון הקישות – ÀÈÅÀÅÄÄ

שהם  יהודה רבי סובר כלאים לענין  גם וכן זה; על  מזה תורמים ואין
(שם). כלאים במסכת ששנינו  כמו  בזה, זה כלאים
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תרומה. ספק בדין עוסקת משנתנו

äøî úàöîðå úeM÷ íøBzä מרה שקישות בירושלמי, ומבואר  – ÇÅÄÀÄÀÅÈÈ
הוא, אוכל אבטיח,çéháàספק התורם או  –çeøñ àöîðå– ÂÇÄÇÀÄÀÈÈÇ

בשעה  מקולקל היה כבר אם ידוע, ולא לאכילה, ראוי  ואינו  מקולקל 

íøúéåשתרם, øæçéå äîeøz לתרום צריך ספק שמשום כלומר – ÀÈÀÇÂÙÀÄÀÙ
הראשונה, התרומה דמי לו משלם והכהן שתיהן , את לכהן ונותן שנית,

לאחר שנשאר  ממה ניטלת השנייה שהרי השנייה, מן  גדולה שהיא
בלא  כתרומה נוטל הכהן אין  ספק, כאן  שיש  וכיון  הראשונה, הפרשת

הראיה עליו  מחברו שהמוציא הקטנה, אלא ברם,(ירושלמי).דמים

א )בבבלי  פט, כאן (יבמות  שהמדובר  אחרת, בדרך משנתנו  פירשו

ויתרום, יחזור  כן פי  על שאף להשמיענו, המשנה ובאה בשוגג, בתורם
שיפריש (ובכגון  תחילה לטעום לו  שהיה הוא, למזיד  שקרוב לפי

– לטעום שיקח ממה קנסוהו תוספות תרומה כן, עשה שלא וכיון  ,(
התרומות  שתי לתת שצריך אמנם, מסתבר  זה פירוש ולפי  חכמים.

מ  אחת דמי  לו משלם הכהן שאם בחינם, קנס.לכהן כאן  אין הרי  הן,
דמי לו  משלם שהכהן  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם אבל 

שבארנו כמו  ראשונה").הראשונה, "משנה  ìL(עיין úéáç íøBzäÇÅÈÄÆ
õîç ìL úàöîðå ïéé,כרבי היא שמשנתנו  בירושלמי , ומבואר  – ÇÄÀÄÀÅÆÙÆ

זה: על  מזה תורמים ואין  הם, מינים שני וחומץ שיין  íàÄהסובר
dîøz àHL ãò õîç ìL äúéäL òeãé שתרמה שקודם – ÈÇÆÈÀÈÆÙÆÇÆÀÈÈ

חומץ, של  äîeøzהיתה dðéà אינה היין  על החומץ מן שהתורם – ÅÈÀÈ
לעיל ; שהזכרנו כמו  הם, מינים ששני  לפי dîøzMîתרומה, íàÄÄÆÀÈÈ

äöéîçäולאחר יין, של היתה שתרמה שבשעה ידוע, אם אבל – ÆÁÄÈ
החמיצה, äîeøzשתרמה Bæ éøä;החמיץ כהן של  ויינו  –íà ÂÅÀÈÄ

÷ôñ,שתרמה לאחר או שתרמה קודם החמיצה, מתי –äîeøz ÈÅÀÈ
íøúéå øæçéå נותן והכהן לכהן , התרומות שתי  ונותן  ספק, משום – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

לעיל . שבארנו  כמו הראשונה, דמי  úònãîלו dðéà äðBLàøäÈÄÈÅÈÀÇÇÇ
dîöò éðôa שאין אף חולין , לתוך  הראשונה התרומה נפלה אם – ÄÀÅÇÀÈ

נעשית התערובת אין  כנגדה, חלקים מאה שתהא בחולין  מדומע,

ברם, התרומה. היא השנייה אלא תרומה אינה זו שמא לזרים, אסורה
לכהן  ויתן מהתרומה לתוכה שנפל  מה כשיעור מהתערובת יוציא

Lîç(רמב"ם ), äéìò ïéáiç ïéàå חייב אינו  בשוגג, האוכלה זר – ÀÅÇÈÄÈÆÈÙÆ
שמא  בשוגג, תרומה האוכל  כדין  שווייה, דמי  על  נוסף חומש  לשלם

תרומה; äiðMäאינה ïëå אינה שתרם השנייה התרומה גם וכן – ÀÅÇÀÄÈ
וא  עצמה, בפני  היתה מדמעת הראשונה שמא חומש, עליה חייבין  ין 

מדמעות, הן הרי  כאחת שתיהן נפלו אם אבל תרומה. אינה וזו  התרומה,
ב). (משנה להלן כמבואר 
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"הראשונה  שם: ששנינו  מה לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך היא זו משנה

השנייה". וכן  עצמה... בפני  מדמעת אינה

izdw - zex`ean zeipyn
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·ïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.íB÷îì ïäézL eìôð ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨
ãçà,ïäézLaL äpèwk úBònãî. ¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
‚äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä–àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz íäéðL úîeøz;íéîëçåíéøîBà:ïBLàøä úîeøz ©ª¨¦¤¨§¤©©¤©¦£¦¨¥§©§¥¤§¨©£¨¦§¦§©¨¦

äîeøz.éñBé éaøøîBà:øeòMk ïBLàøä íøz íà,äîeøz éðMä úîeøz ïéà;øeòMk ïBLàøä íøz àG íàå, §¨©¦¥¥¦¨©¨¦©¦¥§©©¥¦§¨§¦¨©¨¦©¦
äîeøz éðMä úîeøz. §©©¥¦§¨

„íéøeîà íéøác äna?øac àHLa.Búéa ïa úà äLøä ìáà,Bcáò úà Bà,íBøúì BúçôL úà Bà–Búîeøz ©¤§¨¦£¦§¤¦¥£¨¦§¨¤¤¥¤©§¤¦§¨¦§§¨
äîeøz.ìha–ìha íøz àHL ãò íà,äîeøz Búîeøz ïéà;ìha íøzMî íàå,äîeøz Búîeøz.ïéà íéìòBtä §¨¦¥¦©¤¨©¦¥¥§¨§¨§¦¦¤¨©¦¥§¨§¨©£¦¥

íBøúì úeLø ïäì,úBëBøcä ïî õeç,ãiî úbä úà íéànèî ïäL. ¨¤§¦§¦©¨¤¥§©§¦¤©©¦¨

a.odizyay dphwk zerncnøåòéùë ïéìåçä ïî ìèåð àìà ,òîåãî íéùòð ïéà äðè÷ä ãâðë äàî ïéìåçá ùé íàå ,ïäéúùáù äðè÷ àéäù äéðùä øåòéùë
:åéäù åîë ïéìåç øàùäå ïäëì ïðúåðå ïäá åìôðù úåîåøú éúùä åìà

b.dnexz mdipy znexzéë äîåøú äùã÷ àìù ,äàñ äæå äàñ äæ ïéàñ 'ðî íäéðù åîøúùë àöîð ,ïéìåç äéöçå äîåøú äéöç ïäî à"ë úîåøúã åðééä
:å÷ìç éôë à"ë äæ ìùá 'àñ éöçå äæ ìùá 'àñ éöç íà.xeryk oey`xd mxz m`éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú ,íéîëç åðúðù øåòùë 'ðî ãçà

äàøúá êàéäì äéì àçéð äåäã ïðéæçã ,äîåøú åúîåøú ë"çà åøáç íøúù äî øåòùë ïåùàøä íøú íà éùøôîã úéàå .éúà÷ íéîëçã åäééúìî éùåøôìã
:ø÷éò éðéòá äàøð ïåùàø ùåøéôå .äîåøúä øåòéùá åîò úîëñî åúòã äúéä éøäù ïåùàøä íøúù äîá

c.mixen` mixac dna:äîåøú íäéðù úîåøú øîàå ìéòì ò"ø âéìôã àä.xac `lya:åúòãî íøú àìà íåøúì åøéáçî úåùø ìèð àìù.dyxd la`
:äîåøú åúîåøú íåøúì úåùø á"äòá ïúðù.lha:åéðôìî çéìùä êìäù øçàì åúåçéìù ìèá íåøúì çéìù äðéîù øçàì íà.uegõøàä éîò íéìòá

,úâä úà íéàîèî ïäù éðôî ,äîåøúä úà åàîèéå ä"ò íéìòáä åá åòâé àìù ãò íåøúì íéàùø ,äøäèá äîåøú ùéøôäì éãë íéøáç íéìòåô åøéëùäù
èîå ïúâá òâéìî øúåé íéøäæð íðéà áøòå éúù úâá åëìäå êåøãì íéëøåãä åìéçúäùë ãéî õøàä éîò íéìòáäùãéîù íéáùåç íäù éôì ,äúåà íéàî

éúù äá åëìäùë ãéî úâä ìëì äëéøöä äîåøú øåòéù éãë ïééä ïî íéëøåãä íéøáçä íéùéøôî êëìéä .äìåãâ äîåøú íéøáçä åùéøôä êåøãì åìéçúäùë
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ïäî úçà äìôð,הקודמת במשנה עליהן  ששנינו התרומות משתי  – ÈÀÈÇÇÅÆ
ïélçä CBúì,כנגדה חלקים מאה בהם שאין –ïzònãî dðéà ÀÇËÄÅÈÀÇÇÀÈ

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו ל"מדומע", החולין את עושה אינה –
øçà íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  –ïzònãî dðéà– ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅÅÈÀÇÇÀÈ

שחכמים  אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה התורה שמן 
ואחד, במאה אלא בטלה שאינה וגזרו קודש, שהיא בתרומה החמירו

בחולין  יש  כן  אם אלא בטלה אינה חולין לתוך נפלה שאם כלומר
שכל ששנינו , וזהו  הקילו. תרומה בספק הלכך  כנגדה; חלקים מאה

ברוב. בטלה אלא עצמה בפני מדמעת אינה מהן ïäézLאחת eìôðÈÀÀÅÆ
ãçà íB÷îì,תרומה ודאי  מהן אחת והרי –äpèwk úBònãî ÀÈÆÈÀÇÀÇÀÇÈ
ïäézLaL חולין מאה אין שאם לקולה, הולכים בזה שאף כלומר – ÆÄÀÅÆ

במשנה  שבארנו  כמו שבשתיהן, הקטנה שהיא השנייה, התרומה כנגד 

אם  אבל לזרים; ואסורה "מדומע", נעשית התערובת הרי  הקודמת,
נוטל אלא מדומע, נעשים אינם השנייה, התרומה כנגד חולין מאה יש
והשאר לכהן, ונותנן לתוכן שנפלו התרומות שתי כשיעור החולין  מן

שהיו . כמו  חולין 
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רשות  ליטול צריכים השותפים ואין ובמעשרות, בתרומה חייבים השותפים "פירות

תרומה" תרומתו  מהם, התורם כל  אלא מזה, g)זה ,c zenexz 'ld m"anx)– .

תרומה  ותרם השני בא כך  ואחר מהם, אחד שתרם בשותפים, ללמד  באה משנתנו

תרם. שחברו  ידע שלא שנייה,

äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä סאה חמישים להם שהיו כגון  – ÇËÈÄÆÈÀÆÇÇÆ
גם  והפריש  השני בא כך  ואחר לתרומה, סאה אחד  והפריש  תבואה,

לתרומה, סאה äîeøzהוא íäéðL úîeøz :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÆÀÈ
מחלקו  אחד, כל שהפריש  מה זה, על  זה סמכו  ולא הואיל  כלומר, –
חולין , וחצייה תרומה חצייה אחד, כל שתרם הסאה נמצאת הפריש ,

דמי אחד  לכל  ישלם והכהן לכהן , הכל יתנו הלכך  מדומע, זה והרי 
äîeøzחצייה; ïBLàøä úîeøz :íéøîBà íéîëçå שתרם מה – ÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀÈ

שהופרשה  לפי  חולין, כולה השני ותרומת התרומה, זוהי הראשון 
øeòMkבטעות. ïBLàøä íøz íà :øîBà éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÅÄÈÇÈÄÇÄ

חכמים, שקבעו כשיעור הפריש הראשון  אם חכמים: דברי  לפרש בא
מחמישים, äîeøzאחד éðMä úîeøz ïéà שתרם אומרים שאנו – ÅÀÇÇÅÄÀÈ

כבר ; תרם שחברו  ידע שלא מפני ïBLàøäבטעות, íøz àG íàåÀÄÈÇÈÄ
äîeøz éðMä úîeøz ,øeòMk תרומה השני  תרומת אף כלומר – ÇÄÀÇÇÅÄÀÈ

ישראל"), "תפארת  משנה "; עקיבא.("כסף  רבי בדברי שבארנו  dkldeכמו 
.iqei iaxk: יוסי רבי בדברי  מפרשים xeriykויש oey`xd mxz m`

לו  שניחא דעתו  האחרון  גילה זה שבכגון  כך, אחר חברו  שתרם
הראשון, שתרם dnexz.בשיעור  ipyd znexz oi` מברטנורא הרב –

בעיניו  נראה הראשון שהפירוש כותב, והוא הפירושים שני  מביא
עיקר.
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הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íéøeîà íéøác äna לדעת זה, אחר זה שתרמו  שהשותפים – ÇÆÀÈÄÂÄ
גם  כאן שהכוונה מפרשים ויש תרומה? שניהם תרומת עקיבא רבי

כשיעור, הראשון תרם לא שאם אמורים דברים במה יוסי: רבי  לדברי
תרומה? השני תרומת øacאף àHLa הראשון נטל שלא כלומר – ÀÆÄÅ

מדעתו תרם אלא לתרום, מחברו ברטנורא),רשות äLøä(ר "ש; ìáàÂÈÄÀÈ
אדם הרשה אם גם וכן  לתרום, לחבירו  אחד  שותף –,Búéa ïa úàÆÆÅ

íBøúì BúçôL úà Bà ,Bcáò úà Bà לתרום רשות להם שנתן – ÆÇÀÆÄÀÈÄÀ
äîeøzבשבילו , Búîeøz כמו שליח, ידי על לתרום אדם שיכול – ÀÈÀÈ

א). א, (לעיל כבר  לתרום ìhaשהזכרנו לשליח שנתן  ההרשאה את – ÄÅ
כך , על ידע לא והשליח ìhaבשבילו , íøz àHL ãò íà אם – ÄÇÆÈÇÄÅ

השליח, שתרם קודם הרשאתו äîeøzביטל Búîeøz ïéàלפי – ÅÀÈÀÈ
בכגון  הוא שהמדובר  מבואר, בירושלמי הבעלים. ברשות שלא שתרם

שאמר כמו  ועשה שינה לא אם אבל  לו, שנאמר ממה שינה שהשליח
הרמב"ם  פוסק וכן  תרומה. ותרומתו מועיל , הביטול אין  המשלח, לו 

ט ); ד , תרומות ìha(הל' íøzMî íàå את ביטל המשלח אם – ÀÄÄÆÈÇÄÅ
תרם,השליח  כבר שהשליח לאחר  äîeøzות Búîeøz שבשעה – ÀÈÀÈ

תרם. ברשותו  íBøúìשתרם úeLø ïäì ïéà íéìòBtä זמן כל – ÇÂÄÅÈÆÀÄÀ
הבית, מבעל  הרשאה מקבלים úBëBøcäשאינם ïî õeç הפועלים – ÄÇÈ

בגת, ענבים בדריכת ãiîהעוסקים úbä úà íéànèî ïäL– ÆÅÀÇÀÄÆÇÇÄÈ
טומאה, לקבל  הוכשר  שהרי  מיד, היין  את לטמא יכולים והם שהואיל
להם, והאמין הגת את להם מסר  הבית בעל שאם אומרים אנו לפיכך

izdw - zex`ean zeipyn
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‰øîBàä:BëBúa äæ éøkä úîeøz,BëBúa åéúBøNòîe,BëBúa äæ øNòî úîeøz–ïBòîL éaøøîBà:àø÷ ¨¥§©©§¦¤§©©§¨§§©©£¥¤§©¦¦§¥¨¨
íL.íéîëçåíéøîBà:Bà BðBôöa øîàiL ãò:BîBøãa.àîñç øæòìà éaøøîBà:epnî éøkä úîeøz øîBàä ¥©£¨¦§¦©¤Ÿ©¦§¦§©¦¤§¨¨¦§¨¥¨¥§©©§¦¦¤
åéìò–íL àø÷.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOò øîBàä–àø÷ ¨¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¥¦©£¥¤¨§©©£¥¨¨¨¨
íL. ¥

:äøäèá ìëä ìò ùéøôäì ïîåæî ïéé ïäì ùé åøîâéù íãå÷ úâä åàîèéå íéìòá åàåáé íàù .áøòå
d.my `xwïåéë ,íéøëð äéøéù åéäéù ïðéòáå úéùàø äîåøúì äééø÷ àðîçøã â"òàå .øçà íå÷îî åéìò ùéøôäì ìåëé åðéàå ,åëåúî øùòìå íåøúì êéøöå

:íéøëð äéøéù íäù åéáéáñ àëéà àäå äîåøúä àäú éøëä òöîàá òîùî åëåúá øîàã.enexca e` epetva xn`iy cr,åúéòöîàá òîùî åëåúáã â"òà
:äëìä ïëå .åîåøãá åà åðåôöá øîàéù ãò íåìë øîà àì åìéàë àåä éøäå ,íééåñî íå÷î éåä àì.my `xw eilr epnn ixkd znexzäéøéù ïðéòá àìã

:íéøëðdf xyrn xeyrùøôåäù íãå÷ åëåúá äæ øùòî úîåøúã øîà÷å ,íù àø÷ éøëä êåúá äæ øùòî úîåøú øîàã ïåòîù 'øà âéìô á÷òé ïá à"ø .'åëå
:ãáìá íéîëçë àìà åäééðéî ãçë àúëìä úéìå .íù àø÷ åéìò øùòî úîåøú øîà íà øùòîä ùøôåäù øçàì ìáà ,íù àø÷ àì øùòîä

`xephxa yexit

תרומה  תרומתם תרמו ואם התרומה, לענין גם שלו  כשליחים הם הרי

ששכרו (רמב"ם). הארץ עמי בבעלים כאן שמדובר מפרשים, ויש
לתרום, הללו הפועלים שרשאים ללמד המשנה ובאה חברים, פועלים

מיד הגת את מטמאים שהבעלים לפי  לכך, הרשאה קיבלו שלא אף
מהגת  התרומה את יפרישו  שהפועלים להם ונוח הדריכה, בתחילת

שיטמאום, שיפרישו קודם כדי  חברים, פועלים שכרו  כך לשם שהרי 
בטהרה התרומה ברטנורא ).את היינו (ר "ש; ש "הדרוכות" מבארים ויש 

נעשים  והם הואיל  בגת, הנדרכים שבענבים כלומר  הנדרכים, הענבים
יזדרזו  שהפועלים לבעלים, להם נוח טומאה, לקבל מוכשרים מיד

טומאה שיקבלו קודם תרומה מהם ועיין להפריש ישראל "; ("תפארת 

יג). ד , תרומות  הל' הרמב"ם  על הראב"ד  השגות
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והמעשרות, התרומה את מפריש אדם אין  שלפעמים דמאי ), (במסכת למדנו כבר 
שם. קריאת מועילה כיצד ללמד, באה משנתנו שם. להן קורא אלא

úîeøz ,BëBúa åéúBøNòîe ,BëBúa äæ éøkä úîeøz :øîBàäÈÅÀÇÇÀÄÆÀÇÇÀÈÀÀÇ
BëBúa äæ øNòî,והמעשרות התרומה את הכרי  מן  הפריש  שלא – ÇÂÅÆÀ

מעשר תרומת בתוכו , ומעשרותיו בתוכו  הזה הכרי  "תרומת אמר: אלא

בתוכו ", ïBòîLזה éaøíL àø÷ :øîBà,ולמעשרות לתרומה – ÇÄÄÀÅÈÈÅ
עליו  ולעשר לתרום יכול  אינו ושוב כרי, מאותו להפרישם וחייב

מבואר  בבבלי אחר. ב),ממקום לז , שכתוב (עירובין פי על שאף
"ziy`x:ודרשו מקום ziy`xדגנך "... מכל ניכרים, שייריה שיהיו –

ואמר שהואיל  שמעון, רבי  משמע"ekeza",סובר זה הכרי,rvn`aהרי

שמסביב מה וכל מסויים, המקום הם.ונמצא ניכרים íéîëçåÇÂÈÄשיירים
BîBøãa :Bà BðBôöa øîàiL ãò :íéøîBà,"בתוכו" אמר  שאם – ÀÄÇÆÙÇÄÀÄÀ

אמר אם אלא מסויים, מקום זה שאין  כלום, אמר לא כאילו  זה הרי
הרי מקומה, את וציין  הואיל  בדרומו ", או  בצפונו  הזה הכרי "תרומת

שם. קרא éøkäזה úîeøz øîBàä :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÈÅÀÇÇÀÄ
åéìò epnî," בתוכו" אמר  לא אפילו –íL àø÷ אין שלדעתו  – ÄÆÈÈÈÈÅ

ניכרים. שייריה שיהיו øîBàäצורך :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOòאמר לא אפילו  – ÄÇÂÅÆÈÀÇÇÂÅÈÈ

íL"בתוכו", àø÷, שמעון רבי על חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  – ÈÈÅ
שנינו : ברישא ekeza"שכן df xyrn znexz" :xne`d",( הכרי (בתוך 

,"my `xw :xne` oerny iaxאמר שאם יעקב, בן אליעזר רבי  ואומר 
שהו  לאחר  אם אלא שם, קרא לא בתוכו ", זה מעשר פרש"תרומת

עליו", מעשר תרומת עשוי זה מעשר  "עישור  אמר הראשון המעשר

my `xw.("ישראל "תפארת ברטנורא; רבי(ר "ש; שאין מפרשים, ויש 
שאם  להוסיף, בא שהוא אלא שמעון, רבי  על חולק יעקב בן  אליעזר

פי על  אף עליו ", מעשר תרומת עשוי זה מעשר "עישור  אמר : הלוי 
בתרומה  חיסמא אלעזר  רבי שאמר  כדרך  שם, קרא "בתוכו", אמר  שלא

ראשונה").גדולה (ברישא),("משנה שמעון  רבי דברי  מפרש  רש "י  ואמנם
ekeza"שהפיסקה df xyrn znexz" או כלומר : הוא, עצמו  בפני  ענין 

בתוכו", זה מעשר "תרומת ואמר: ראשון, מעשר של כרי  היה אם
שם ב).קרא לז , (עירובין

izdw - zex`ean zeipyn



קעי c dpyn iyily wxt zenexz zkqn

·ïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.íB÷îì ïäézL eìôð ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨
ãçà,ïäézLaL äpèwk úBònãî. ¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
‚äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä–àáé÷ò éaøøîBà:äîeøz íäéðL úîeøz;íéîëçåíéøîBà:ïBLàøä úîeøz ©ª¨¦¤¨§¤©©¤©¦£¦¨¥§©§¥¤§¨©£¨¦§¦§©¨¦

äîeøz.éñBé éaøøîBà:øeòMk ïBLàøä íøz íà,äîeøz éðMä úîeøz ïéà;øeòMk ïBLàøä íøz àG íàå, §¨©¦¥¥¦¨©¨¦©¦¥§©©¥¦§¨§¦¨©¨¦©¦
äîeøz éðMä úîeøz. §©©¥¦§¨

„íéøeîà íéøác äna?øac àHLa.Búéa ïa úà äLøä ìáà,Bcáò úà Bà,íBøúì BúçôL úà Bà–Búîeøz ©¤§¨¦£¦§¤¦¥£¨¦§¨¤¤¥¤©§¤¦§¨¦§§¨
äîeøz.ìha–ìha íøz àHL ãò íà,äîeøz Búîeøz ïéà;ìha íøzMî íàå,äîeøz Búîeøz.ïéà íéìòBtä §¨¦¥¦©¤¨©¦¥¥§¨§¨§¦¦¤¨©¦¥§¨§¨©£¦¥

íBøúì úeLø ïäì,úBëBøcä ïî õeç,ãiî úbä úà íéànèî ïäL. ¨¤§¦§¦©¨¤¥§©§¦¤©©¦¨

a.odizyay dphwk zerncnøåòéùë ïéìåçä ïî ìèåð àìà ,òîåãî íéùòð ïéà äðè÷ä ãâðë äàî ïéìåçá ùé íàå ,ïäéúùáù äðè÷ àéäù äéðùä øåòéùë
:åéäù åîë ïéìåç øàùäå ïäëì ïðúåðå ïäá åìôðù úåîåøú éúùä åìà

b.dnexz mdipy znexzéë äîåøú äùã÷ àìù ,äàñ äæå äàñ äæ ïéàñ 'ðî íäéðù åîøúùë àöîð ,ïéìåç äéöçå äîåøú äéöç ïäî à"ë úîåøúã åðééä
:å÷ìç éôë à"ë äæ ìùá 'àñ éöçå äæ ìùá 'àñ éöç íà.xeryk oey`xd mxz m`éñåé éáøë äëìäå .äîåøú åúîåøú ,íéîëç åðúðù øåòùë 'ðî ãçà

äàøúá êàéäì äéì àçéð äåäã ïðéæçã ,äîåøú åúîåøú ë"çà åøáç íøúù äî øåòùë ïåùàøä íøú íà éùøôîã úéàå .éúà÷ íéîëçã åäééúìî éùåøôìã
:ø÷éò éðéòá äàøð ïåùàø ùåøéôå .äîåøúä øåòéùá åîò úîëñî åúòã äúéä éøäù ïåùàøä íøúù äîá

c.mixen` mixac dna:äîåøú íäéðù úîåøú øîàå ìéòì ò"ø âéìôã àä.xac `lya:åúòãî íøú àìà íåøúì åøéáçî úåùø ìèð àìù.dyxd la`
:äîåøú åúîåøú íåøúì úåùø á"äòá ïúðù.lha:åéðôìî çéìùä êìäù øçàì åúåçéìù ìèá íåøúì çéìù äðéîù øçàì íà.uegõøàä éîò íéìòá

,úâä úà íéàîèî ïäù éðôî ,äîåøúä úà åàîèéå ä"ò íéìòáä åá åòâé àìù ãò íåøúì íéàùø ,äøäèá äîåøú ùéøôäì éãë íéøáç íéìòåô åøéëùäù
èîå ïúâá òâéìî øúåé íéøäæð íðéà áøòå éúù úâá åëìäå êåøãì íéëøåãä åìéçúäùë ãéî õøàä éîò íéìòáäùãéîù íéáùåç íäù éôì ,äúåà íéàî

éúù äá åëìäùë ãéî úâä ìëì äëéøöä äîåøú øåòéù éãë ïééä ïî íéëøåãä íéøáçä íéùéøôî êëìéä .äìåãâ äîåøú íéøáçä åùéøôä êåøãì åìéçúäùë

`xephxa yexit

ïäî úçà äìôð,הקודמת במשנה עליהן  ששנינו התרומות משתי  – ÈÀÈÇÇÅÆ
ïélçä CBúì,כנגדה חלקים מאה בהם שאין –ïzònãî dðéà ÀÇËÄÅÈÀÇÇÀÈ

הקודמת. במשנה שבארנו  כמו ל"מדומע", החולין את עושה אינה –
øçà íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  –ïzònãî dðéà– ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅÅÈÀÇÇÀÈ

שחכמים  אלא האסורים, הדברים כשאר  ברוב בטלה תרומה התורה שמן 
ואחד, במאה אלא בטלה שאינה וגזרו קודש, שהיא בתרומה החמירו

בחולין  יש  כן  אם אלא בטלה אינה חולין לתוך נפלה שאם כלומר
שכל ששנינו , וזהו  הקילו. תרומה בספק הלכך  כנגדה; חלקים מאה

ברוב. בטלה אלא עצמה בפני מדמעת אינה מהן ïäézLאחת eìôðÈÀÀÅÆ
ãçà íB÷îì,תרומה ודאי  מהן אחת והרי –äpèwk úBònãî ÀÈÆÈÀÇÀÇÀÇÈ
ïäézLaL חולין מאה אין שאם לקולה, הולכים בזה שאף כלומר – ÆÄÀÅÆ

במשנה  שבארנו  כמו שבשתיהן, הקטנה שהיא השנייה, התרומה כנגד 

אם  אבל לזרים; ואסורה "מדומע", נעשית התערובת הרי  הקודמת,
נוטל אלא מדומע, נעשים אינם השנייה, התרומה כנגד חולין מאה יש
והשאר לכהן, ונותנן לתוכן שנפלו התרומות שתי כשיעור החולין  מן

שהיו . כמו  חולין 
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רשות  ליטול צריכים השותפים ואין ובמעשרות, בתרומה חייבים השותפים "פירות

תרומה" תרומתו  מהם, התורם כל  אלא מזה, g)זה ,c zenexz 'ld m"anx)– .

תרומה  ותרם השני בא כך  ואחר מהם, אחד שתרם בשותפים, ללמד  באה משנתנו

תרם. שחברו  ידע שלא שנייה,

äæ øçà äæ eîøzL ïéôzMä סאה חמישים להם שהיו כגון  – ÇËÈÄÆÈÀÆÇÇÆ
גם  והפריש  השני בא כך  ואחר לתרומה, סאה אחד  והפריש  תבואה,

לתרומה, סאה äîeøzהוא íäéðL úîeøz :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀÇÀÅÆÀÈ
מחלקו  אחד, כל שהפריש  מה זה, על  זה סמכו  ולא הואיל  כלומר, –
חולין , וחצייה תרומה חצייה אחד, כל שתרם הסאה נמצאת הפריש ,

דמי אחד  לכל  ישלם והכהן לכהן , הכל יתנו הלכך  מדומע, זה והרי 
äîeøzחצייה; ïBLàøä úîeøz :íéøîBà íéîëçå שתרם מה – ÇÂÈÄÀÄÀÇÈÄÀÈ

שהופרשה  לפי  חולין, כולה השני ותרומת התרומה, זוהי הראשון 
øeòMkבטעות. ïBLàøä íøz íà :øîBà éñBé éaøיוסי רבי  – ÇÄÅÅÄÈÇÈÄÇÄ

חכמים, שקבעו כשיעור הפריש הראשון  אם חכמים: דברי  לפרש בא
מחמישים, äîeøzאחד éðMä úîeøz ïéà שתרם אומרים שאנו – ÅÀÇÇÅÄÀÈ

כבר ; תרם שחברו  ידע שלא מפני ïBLàøäבטעות, íøz àG íàåÀÄÈÇÈÄ
äîeøz éðMä úîeøz ,øeòMk תרומה השני  תרומת אף כלומר – ÇÄÀÇÇÅÄÀÈ

ישראל"), "תפארת  משנה "; עקיבא.("כסף  רבי בדברי שבארנו  dkldeכמו 
.iqei iaxk: יוסי רבי בדברי  מפרשים xeriykויש oey`xd mxz m`

לו  שניחא דעתו  האחרון  גילה זה שבכגון  כך, אחר חברו  שתרם
הראשון, שתרם dnexz.בשיעור  ipyd znexz oi` מברטנורא הרב –

בעיניו  נראה הראשון שהפירוש כותב, והוא הפירושים שני  מביא
עיקר.
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הקודמת. המשנה המשך היא זו  משנה

íéøeîà íéøác äna לדעת זה, אחר זה שתרמו  שהשותפים – ÇÆÀÈÄÂÄ
גם  כאן שהכוונה מפרשים ויש תרומה? שניהם תרומת עקיבא רבי

כשיעור, הראשון תרם לא שאם אמורים דברים במה יוסי: רבי  לדברי
תרומה? השני תרומת øacאף àHLa הראשון נטל שלא כלומר – ÀÆÄÅ

מדעתו תרם אלא לתרום, מחברו ברטנורא),רשות äLøä(ר "ש; ìáàÂÈÄÀÈ
אדם הרשה אם גם וכן  לתרום, לחבירו  אחד  שותף –,Búéa ïa úàÆÆÅ

íBøúì BúçôL úà Bà ,Bcáò úà Bà לתרום רשות להם שנתן – ÆÇÀÆÄÀÈÄÀ
äîeøzבשבילו , Búîeøz כמו שליח, ידי על לתרום אדם שיכול – ÀÈÀÈ

א). א, (לעיל כבר  לתרום ìhaשהזכרנו לשליח שנתן  ההרשאה את – ÄÅ
כך , על ידע לא והשליח ìhaבשבילו , íøz àHL ãò íà אם – ÄÇÆÈÇÄÅ

השליח, שתרם קודם הרשאתו äîeøzביטל Búîeøz ïéàלפי – ÅÀÈÀÈ
בכגון  הוא שהמדובר  מבואר, בירושלמי הבעלים. ברשות שלא שתרם

שאמר כמו  ועשה שינה לא אם אבל  לו, שנאמר ממה שינה שהשליח
הרמב"ם  פוסק וכן  תרומה. ותרומתו מועיל , הביטול אין  המשלח, לו 

ט ); ד , תרומות ìha(הל' íøzMî íàå את ביטל המשלח אם – ÀÄÄÆÈÇÄÅ
תרם,השליח  כבר שהשליח לאחר  äîeøzות Búîeøz שבשעה – ÀÈÀÈ

תרם. ברשותו  íBøúìשתרם úeLø ïäì ïéà íéìòBtä זמן כל – ÇÂÄÅÈÆÀÄÀ
הבית, מבעל  הרשאה מקבלים úBëBøcäשאינם ïî õeç הפועלים – ÄÇÈ

בגת, ענבים בדריכת ãiîהעוסקים úbä úà íéànèî ïäL– ÆÅÀÇÀÄÆÇÇÄÈ
טומאה, לקבל  הוכשר  שהרי  מיד, היין  את לטמא יכולים והם שהואיל
להם, והאמין הגת את להם מסר  הבית בעל שאם אומרים אנו לפיכך
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‰øîBàä:BëBúa äæ éøkä úîeøz,BëBúa åéúBøNòîe,BëBúa äæ øNòî úîeøz–ïBòîL éaøøîBà:àø÷ ¨¥§©©§¦¤§©©§¨§§©©£¥¤§©¦¦§¥¨¨
íL.íéîëçåíéøîBà:Bà BðBôöa øîàiL ãò:BîBøãa.àîñç øæòìà éaøøîBà:epnî éøkä úîeøz øîBàä ¥©£¨¦§¦©¤Ÿ©¦§¦§©¦¤§¨¨¦§¨¥¨¥§©©§¦¦¤
åéìò–íL àø÷.á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOò øîBàä–àø÷ ¨¨¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¥¦©£¥¤¨§©©£¥¨¨¨¨
íL. ¥

:äøäèá ìëä ìò ùéøôäì ïîåæî ïéé ïäì ùé åøîâéù íãå÷ úâä åàîèéå íéìòá åàåáé íàù .áøòå
d.my `xwïåéë ,íéøëð äéøéù åéäéù ïðéòáå úéùàø äîåøúì äééø÷ àðîçøã â"òàå .øçà íå÷îî åéìò ùéøôäì ìåëé åðéàå ,åëåúî øùòìå íåøúì êéøöå

:íéøëð äéøéù íäù åéáéáñ àëéà àäå äîåøúä àäú éøëä òöîàá òîùî åëåúá øîàã.enexca e` epetva xn`iy cr,åúéòöîàá òîùî åëåúáã â"òà
:äëìä ïëå .åîåøãá åà åðåôöá øîàéù ãò íåìë øîà àì åìéàë àåä éøäå ,íééåñî íå÷î éåä àì.my `xw eilr epnn ixkd znexzäéøéù ïðéòá àìã

:íéøëðdf xyrn xeyrùøôåäù íãå÷ åëåúá äæ øùòî úîåøúã øîà÷å ,íù àø÷ éøëä êåúá äæ øùòî úîåøú øîàã ïåòîù 'øà âéìô á÷òé ïá à"ø .'åëå
:ãáìá íéîëçë àìà åäééðéî ãçë àúëìä úéìå .íù àø÷ åéìò øùòî úîåøú øîà íà øùòîä ùøôåäù øçàì ìáà ,íù àø÷ àì øùòîä

`xephxa yexit

תרומה  תרומתם תרמו ואם התרומה, לענין גם שלו  כשליחים הם הרי

ששכרו (רמב"ם). הארץ עמי בבעלים כאן שמדובר מפרשים, ויש
לתרום, הללו הפועלים שרשאים ללמד המשנה ובאה חברים, פועלים

מיד הגת את מטמאים שהבעלים לפי  לכך, הרשאה קיבלו שלא אף
מהגת  התרומה את יפרישו  שהפועלים להם ונוח הדריכה, בתחילת

שיטמאום, שיפרישו קודם כדי  חברים, פועלים שכרו  כך לשם שהרי 
בטהרה התרומה ברטנורא ).את היינו (ר "ש; ש "הדרוכות" מבארים ויש 

נעשים  והם הואיל  בגת, הנדרכים שבענבים כלומר  הנדרכים, הענבים
יזדרזו  שהפועלים לבעלים, להם נוח טומאה, לקבל מוכשרים מיד

טומאה שיקבלו קודם תרומה מהם ועיין להפריש ישראל "; ("תפארת 

יג). ד , תרומות  הל' הרמב"ם  על הראב"ד  השגות
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והמעשרות, התרומה את מפריש אדם אין  שלפעמים דמאי ), (במסכת למדנו כבר 
שם. קריאת מועילה כיצד ללמד, באה משנתנו שם. להן קורא אלא

úîeøz ,BëBúa åéúBøNòîe ,BëBúa äæ éøkä úîeøz :øîBàäÈÅÀÇÇÀÄÆÀÇÇÀÈÀÀÇ
BëBúa äæ øNòî,והמעשרות התרומה את הכרי  מן  הפריש  שלא – ÇÂÅÆÀ

מעשר תרומת בתוכו , ומעשרותיו בתוכו  הזה הכרי  "תרומת אמר: אלא

בתוכו ", ïBòîLזה éaøíL àø÷ :øîBà,ולמעשרות לתרומה – ÇÄÄÀÅÈÈÅ
עליו  ולעשר לתרום יכול  אינו ושוב כרי, מאותו להפרישם וחייב

מבואר  בבבלי אחר. ב),ממקום לז , שכתוב (עירובין פי על שאף
"ziy`x:ודרשו מקום ziy`xדגנך "... מכל ניכרים, שייריה שיהיו –

ואמר שהואיל  שמעון, רבי  משמע"ekeza",סובר זה הכרי,rvn`aהרי

שמסביב מה וכל מסויים, המקום הם.ונמצא ניכרים íéîëçåÇÂÈÄשיירים
BîBøãa :Bà BðBôöa øîàiL ãò :íéøîBà,"בתוכו" אמר  שאם – ÀÄÇÆÙÇÄÀÄÀ

אמר אם אלא מסויים, מקום זה שאין  כלום, אמר לא כאילו  זה הרי
הרי מקומה, את וציין  הואיל  בדרומו ", או  בצפונו  הזה הכרי "תרומת

שם. קרא éøkäזה úîeøz øîBàä :øîBà àîñç øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈÅÈÅÀÇÇÀÄ
åéìò epnî," בתוכו" אמר  לא אפילו –íL àø÷ אין שלדעתו  – ÄÆÈÈÈÈÅ

ניכרים. שייריה שיהיו øîBàäצורך :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÈÅ
åéìò øNòî úîeøz éeNò äæ øNòî øeOòאמר לא אפילו  – ÄÇÂÅÆÈÀÇÇÂÅÈÈ

íL"בתוכו", àø÷, שמעון רבי על חולק יעקב בן  אליעזר  רבי  – ÈÈÅ
שנינו : ברישא ekeza"שכן df xyrn znexz" :xne`d",( הכרי (בתוך 

,"my `xw :xne` oerny iaxאמר שאם יעקב, בן אליעזר רבי  ואומר 
שהו  לאחר  אם אלא שם, קרא לא בתוכו ", זה מעשר פרש"תרומת

עליו", מעשר תרומת עשוי זה מעשר  "עישור  אמר הראשון המעשר

my `xw.("ישראל "תפארת ברטנורא; רבי(ר "ש; שאין מפרשים, ויש 
שאם  להוסיף, בא שהוא אלא שמעון, רבי  על חולק יעקב בן  אליעזר

פי על  אף עליו ", מעשר תרומת עשוי זה מעשר "עישור  אמר : הלוי 
בתרומה  חיסמא אלעזר  רבי שאמר  כדרך  שם, קרא "בתוכו", אמר  שלא

ראשונה").גדולה (ברישא),("משנה שמעון  רבי דברי  מפרש  רש "י  ואמנם
ekeza"שהפיסקה df xyrn znexz" או כלומר : הוא, עצמו  בפני  ענין 

בתוכו", זה מעשר "תרומת ואמר: ראשון, מעשר של כרי  היה אם
שם ב).קרא לז , (עירובין
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שיהיה הכול על פי דיני התורה, אשר אז הוא כלי ראוי לברכה העליונה בשניים: פרנסה בריווח, ואשר הפרנסה תלך למקום הראוי.
היום יום כז סיוון

שיהיה תענוג בעשיית טובה ליהודי.
היום יום כח סיוון

עבודת האדם על פי תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות עניין השגחה פרטית.
היום יום כט סיוון

רוחניות וגשמיות הינם הפכים בעצם מהותם, מה שהוא מעלה בגשמיות, הוא חיסרון ברוחניות.

בגשמיות – השמח בחלקו הוא בעל מעלה הגדולה ביותר.

ברוחניות – השמח בחלקו הוא החיסרון הגדול ביותר.

היום יום ל סיוון
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ע"ב: עד המןדף לגבי בתורה לא)נאמר טז òøæk,(שמות [àeäå] (ïîäå)'§§¤©
,éqà éaø øîà .'(Bîòèå) ïáì ãb ש היא הכתוב הוא ìBâòכוונת ©¨¨§©§¨©©¦©¦¨

àãéâk,כוסבר זרע -úéìbøîk ïáìå.äîBcL 'ãb' ,(éëä énð àéðz) §¦¨§¨¨§©§¨¦©§¨©¦¨¦©¤¤
ïéìBòába ïzLt òøæì.עגול הוא 'ãb'שאף ,íéøîBà íéøçà לפי §¤©¦§¨©¦§¦£¥¦§¦©

,íénk íãà ìL Baì úëLBnL äãbäì äîBcL.המן אחר נמשכו כך ¤¤§©¨¨¤¤¤¦¤¨¨©©¦
ãébnL 'ãb' ,Cãéà àéðz[מגלה-]äòLz ïa éà ìàøNéì íäì ©§¨¦¨©¤©¦¨¤§¦§¨¥¦¤¦§¨

ïBøçàì äòáL ïa éàå ïBLàøì חדשים שלשה שהתה שלא אשה - ¨¦§¦¤¦§¨¨©£
ומהבעל  חדשים תשעה לאחר נולד אם וספק וילדה, ונשאת בעלה לאחר
להם  פושט המן היה הוא, ומהשני חדשים שבעה לאחר או הוא, הראשון 
הנפשות  מספר כפי אחד כל מצא המן את כשליקטו שהרי זה. ספק

הוא. שבנו בידוע יותר אצלו שנמצא מי כן אם ïéaìnLשבביתו, 'ïáì'¨¨¤©§¦
ìàøNé ìL ïäéúBðBò היו מן, ירד לא מחר שמא שדאגו מתוך - £¥¤¤¦§¨¥

למקום. לבם משעבדים
äî ìàøNéì íäì ãébî äéä àéápäL íLk øîBà éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥¥§¥¤©¨¦¨¨©¦¨¤§¦§¨¥©

ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM,הנסתרים עוונותיהם את -ãébî ïnä Ck ¤©¦©¤©§¨¦¨©¨©¦
ïé÷ãqaM äîe ïéøBçaM äî ìàøNéì íäì ומברר נסתרות מגלה - ¨¤§¦§¨¥©¤©¦©¤©§¨¦

záðbספקות. écáò øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL íéðL ,ãöék¥©§©¦¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥©§¦¨©§¨
ètLî ø÷Baì äLî íäì øîà ,éì Bzøëî äzà øîBà äæå- §¤¥©¨§©§¦¨©¨¤Ÿ¤©¤¦§¨

הטענות. בירור ללא אף המשפט יתברר àöîðבבוקר íà ,øçîì§¨¨¦¦§¨
Baø úéáa BøîBò הäfL òeãéa ïBLàøהשני -,Báðbאךàöîð íà §§¥©¦§¨©¤¤§¨¦¦§¨
Baø úéáa BøîBò הäfL òeãéa éðLהראשוןì BøëîLéà ïëå .B §§¥©¥¦§¨©¤¤§¨§¥¦

éìò äçøñ àéä øîBà äæ ,ïécì äLî éðôì eàaL äMàå,כתובה בלא לגרשה ורוצה תחתי, זינתה - §¦¨¤¨¦§¥Ÿ¤©¦¤¥¦¨§¨¨©
éìò çøñ àeä úøîBà àéäå,כתובה לי שיתן לגרש רוצה ואם נגדי, חטא -ø÷aì ,äLî íäì øîà §¦¤¤¨©¨©¨©¨¤Ÿ¤©Ÿ¤

åéìò äçøñ àéäL òeãéa dìòa úéáa døîBò àöîð íà ,øçîì .ètLî כי בידו מזונותיה ולפיכך ¦§¨§¨¨¦¦§¨§¨§¥©£¨§¨©¤¦¨§¨¨¨
לפייסו, שצריכה זו והיא כדין עמה אםנוהג äéìò,אבל çøñ àeäL òeãéa äéáà úéáa døîBò àöîð¦§¨§¨§¥¨¦¨§¨©¤¨©¨¤¨

בידו. מזונותיה את זימנו לא כבוד בה נוהג שאינו ולפי
המן: ירידת מקום בענין בפסוקים השינויים את מבארת ט)áéúkהגמרא יא ìò(במדבר ìhä úãøáe' §¦§¤¤©©©

,'[åéìò ïnä ãøé] äìéì äðçnä.המחנה בתוך המן שירד א)áéúëeהרי טז eè÷ìå',(שמות íòä àöéå' ©©£¤¨§¨¥¥©¨¨¨§¦§¨¨¨¨§¨§
למחנה. סמוך שירד ח)áéúëeמשמע יא eè÷ìå',(במדבר íòä eèL'.רחוק שירד kמשמע àäãöé איך - §¦¨¨¨§¨§¨¥©

אלא הפסוקים, כל eàöéמתקיימים íéðBðéa ,íäéza çút ìò ãøé íé÷écö למחנה íéòLøו eè÷ìå,סמוך ©¦¦¨©©¤©¨¥¤¥¦¨§§¨§§¨¦
eèL[הרחיקו-].eè÷ìå ¨§¨§

המן: של הכנתו צורת את מבררת ד)áéúkהגמרא טז כלחם,'íçì',(שמות אפוי המן שהיה áéúëeמשמע §¦¤¤§¦
ח) יא אפייה,'úBâò'(שם קודם עיסה לטחנו.'eðçèå(שם)áéúëeשמשמעו הוצרכו שאף משמע àäברחים' ª§¦§¨£ִֵַָ¨

íé÷écö ,ãöék כ íéðBðéaקיבלוהו ,íçì כ,úBâeò ו.íéçéøa eðçè íéòLø ¥©©¦¦¤¤¥¦§¨¦¨£¨¥©¦
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éñà éáø øîà ïáì ãâ òøæë àåäå
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xzi `vnp m`e zleblebl xner
dryz oay recia oey`xd ziaa
oexg`d ziaa m`e `ed oey`xl
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éìò.dzaezk ezraeze Ðãøé

åéìò ïîädpgnd jeza `nl` Ð
"ehwle mrd `vie" azke cxei
aizke rnyn dpgnl uegn d`ivi
enk wegx mewnl rnyn ehy

.(` aei`) ux`a heyníçìÐ
.iet` rnynúåâåòrnyn Ð

.diit` mcew

נכון וטוב ביותר וביותר שיקדיש כל זמנו ללימודי קודש.
ממכתב כ"ח סיוון, תשי"ח



קעג אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביהם מד' וכ"ד אייר. כן זה מכבר נתאשר ע"י המזכירות שלי קבלת 
הבטאון חוברת שני'.

ב( מזכירים במכתבם שמצרפים לו קטעי העתונים, אמש ודבר. אבל לא נמצאו בהמעטפה.

ג( כבר באה העת שיחפשו עצות וישתדלו בזה שיהיו ג"כ גידול וצמיחה מהחרישה והזריעה 
הנעשות על ידם. כי אף שענין גדול הוא וגדולה הנחיצות דהפרסומות והשידור ברדיו והתעמולה כו' 
וכו' ובפרט שמובטחים אנו מנשיאנו הק' שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם אבל מובן שההקדם 
גם בהנ"ל משובח. והאריכות בזה אך למותר. והרי הפרסום והשידור כו' אינם אלא חרישה וזריעה 
וסו"ס  כמובן(  פועל  הוא  שאצלם  התעמולה  ומנהלי  המדברים  )משא"כ  והמקבלים  השומעים  מצד 
הרי צריך להחדיר הדבורים והתעמולה בהשומע עד שיבוא לידי פועל. מובן שאין הפעולה הנדרשת 
שוה בכל מקום שמבקרים, אבל בטח בכל מקום ומקום יש אופן לפעולה ממשית, גם מצד השומעים 
והמקבלים. ומהם בהשקפה ראשונה קביעות עתים בלימוד - מהם ובהם, על אתר - החסידות, המשכת 
בחורים ונוער לישיבותינו, והמשכת אברכים ובע"ב לפעולות ברוחה של חב"ד על אתר. ומה טוב אשר 
בכל מקום עברם, יעמיסו על אחדים מאנשי המקום שעמהם יעמדו בקישור. מובן שצ"ל כל זה מבלי 
לעורר פחד, ובמילא צריך לדבר ע"ד שילוח חוברות וכיו"ב, אבל באופן בלתי רשמי צריך להשתדל, 
שהאנשים שבהם יבחרו, יהיו הם הצנורות דרך שם יוכלו להשפיע בהמקום בקביעות. מובן שלא באתי 

אלא בכללות, ובהתאם לתנאי המקום והאישים בודאי יש למצוא תכנית מפורטת.

שם  כותבים  אינם  אבל  ובנימין  דוב  שלום  היו  המנגנים  שמראשי  במכתבם  מזכירים  ד( 
משפחתם, ובטח ימלאו בהזדמנות הבאה.

ה( לפלא שבל"ג בעומר למירון, מביאים הרבה ילדים לתספורת מצוה, והם אינם מזכירים 
דבר אודות נצול ענין זה להשפעה בחינוך והוא ע"י שמחלקים חוברות או אל"ף בי"ת, ושמצד השני 

נמצאת הכתבת שלהם ואיזה סיסמאות דשייך גם לההורים.

ו( מובן שכל הנ"ל אינם אלא נקודות של בקורת, ובכלל הדבר, הנה אשריהם ומה טוב חלקם, 
שזכו להיות מהמפיצי תורת החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד באה"ק ת"ו אשר עיני ה' אלקיך 
בה מראשית שנה עד אחרית שנה, ולכן בטחוני חזק שזכות זה עצמו יצליחם לשפר את העבודה מזמן 

לזמן ומעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

ויהי' די ומספיק כשיזכירו לו שכתבו אלי  נ"ב: במ"ש שאכתוב ל... הנה בטח למותר הדבר 
בענין התקציב שלהם. ובודאי יעשה לטובתם ככל אשר בידו. ובפרט עתה לאחר שהצליחו השי"ת בענין 
הראי', שבודאי הקרבן תודה שלו יהי' מעין זה בהפצת פנימיות התורה זוהי תורת החסידות, אשר 
ונסתר שבתורה הוא ע"ד שמיעה וראי', וכמרומז ג"כ בזה שבנגלה דתורה  נגלה  כללות החילוק בין 
בעניני לימוד מורגל הלשון - תא שמע ובנסתר הלשון תא חזי. והוא ע"ד החילוק במתן תורה, שהי' 
אח"כ הלימוד באופן דשמיעה הבנה והשגה, ותורתו של משיח שיתגלו טעמי תורה, שאז יהי' הלימוד 
באופן דראי', וכמבואר בכ"מ בחסידות, שבזה מובן איך שאיש אחד יוכל ללמד תורה את כל ישראל, 

יעויין בדרושי לקו"ת ס"פ צו בענין משיח. בשער האמונה פנ"ח ואילך. ובכ"מ.

שוב מצאתי בס' כחו דרשב"י מב: - עד"ז.

בטח בהתאם למכתבי להרשת פנו אליהם בענין הדפסת השיחה דל"ג בעומר לפני התלמידים 
הצעירים כאן, והתדברו בנוגע להפועל.



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zenai(oey`x meil)

ålcpq okúçcpä øéò ìL,dxf dcearl diyp` egcedy ±ålcpq ok §¤¦©¦©©§
,BãBáëì éeNòä ï÷æ ìLdl` lka ,dzin ikixkzl ieyrd xnelk ¤¨¥¤¨¦§

.äìeñt dúöéìç äöìç íàå ,õBìçz àìŸ©§§¦¨§¨£¦¨¨§¨
:`xnbd dywnàðL éàî ,éLà áøì àðéáø déì øîàdpey dn ± ¨©¥©¦¨§©©¦©§¨

ly lcpqBãBáëì éeNòä ï÷æmeyn dvilgl leqtyàëeléäì åàìc ¨¥¤¨¦§§¨§¦¨
ãéáòlcpq `ld ,jelidl ieyr epi`y ±àðéc éácoic zia ly - £¦§¥¦¨

dvilgl cgeindãéáò àëeléäì åàì éîðieyr epi` `ed mb ± ©¥¨§¦¨£¦
:`xnbd zvxzn .ea mivlege ,jelidldéì øîà,iy` axébñî elà ¨©¥¦§©¥

àðéc éác àçeìL déa,oicd zia gily ea jled did eli` ±ãéô÷ éî ¥§¨§¥¦¨¦¨¦
àðéic déìòeid `ly oeike ,eilr micitwn eid mipiicd ike ± £¥©¨¨

oikixkzl ieyrd lrpna la` .'lrp' aygp df ixd micitwn
epi` llk dkildl cner epi`y oeike ,ea zkll `ly eilr micitwn

.'lrp' aygp

äðùî
y dnai :dvilg oica mi`pz zwelgn d`ian dpynd,äìéla äöìç̈§¨©©§¨

ìñBt øæòìà éaøå .äøLk dúöéìçmi`pz ewlgp ok enk .ef dvilg £¦¨¨§¥¨§©¦¤§¨¨¥
maid lrp z` dnaid dvlg :sqep oica el`ìàîNaelbx lry ± ¦§Ÿ

,zil`nydøéLëî øæòìà éaøå .äìeñt dúöéìç`xnbae .ef dvilg £¦¨¨§¨§©¦¤§¨¨©§¦
.el` zewelgn inrh ex`azi

àøîâ
zl`ey .dlila dvilg oica zwelgnd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbdéâìtéî÷ àäa àîéì±,ewlgp jkay xn`p m`døîciax-] ¥¨§¨¨¦©§¥§©
[xfrl`íéòâðì íéáéø ïðéLwî ,øáñmc` oiay oenn ipic miyiwn ± ¨©©§¦©¦¦¦§¨¦

mipdka xn`p oky ,zrxvd irbpl exiagl(d `k mixac)mdiR lre'§©¦¤
zii`xl zepenn ipic aezkd yiwdy ixd ,'rbp lke aix lM didi¦§¤¨¦§¨¨©
mipc oi` ok enk ,meia `l` rbpd z` d`ex odk oi`y myke ,mirbp
lr oky ,zepenn ipic da yi dvilg s`e .meia `l` zepenn ipic

.dlila dleqt dvilg jkle ,dzaezk z` dvelgd daeb dciøîe©
[`nw `pz-],íéòâðì íéáéø ïðéL÷î àì ,øáñmixyk zepenn ipice ¨©Ÿ©§¦¨¦¦¦§¨¦

.dxiyk dzvilg dlila dvlg m` ok lre ,dlila mb
:`xnbd dgecàì`l` ,ewlgp jkaàîìò éleëcc micenàì Ÿ§¥¨§¨Ÿ

,íéòâðì íéáéø ïðéLwîmeynïðéLwî éàcmirbpl mze`øîb eléôà ©§¦©¦¦¦§¨¦§¦©§¦©£¦§©
ïécoenn lyàì éîð äìéladpyna epipy ixde ,xyk didi ¦©©§¨©¥Ÿ

oixcdpqa(.al)la` ,meia zeidl dkixv oicd zligz wx oennay ,
.xyk dlila oic xnbàëäådvilgaéâìtéî÷ àäa,ewlgp jka ± §¨¨§¨¨¦©§¥

øî[xfrl` iax-]ìç ,øáñ,àéîc ïéc úlçúk äöédci lry meyn ©¨©£¦¨¦§¦©¦¨§¨
.dlila dleqt `id ok lre ,dzaezk z` reazl dligzn `idøîe©

[`nw `pz-],àéîc ïéc øîâk äöéìç ,øáñdvilgd ici lry meyn ¨©£¦¨¦§©¦¨§¨
.dlila dxyk `id ok lre ,dieabl daezkd zaygp xak

:df oipra dyrn d`ian `xnbdãáò äàôñBè÷ àéiç øa äaø©¨©¦¨¨§¨¨£©
àãáeòdzeyrl xizde ,eiptl dzyrpy dvilga dyrn dyr - ¨¨
÷eîa,xern `le dyw caln ieyrd lcpq ±åef dvilg dzid §§

éãéçéa,ecal `iig xa dax ipta ±åef dvilg dzyrpøîà .äìéla ¦¦¦§©©§¨¨©
eilrìàeîL,i`pb oeylaäàãéçék ãéáòc déøáeb áø änkdnk ± §¥©¨¨§¥§¨¦¦¦¨¨

itk `le ,cigi zhiyk dyrn dyry `iig xa dax ly egek ax
:`xnbd zl`ey .miax zhiyk zeyrle bedpl el ie`x didyéàî©

àéL÷dax dyry dvilgd dyrna l`eny ipira dyw did dn ± ©§¨
,`iig xaéàa dvilg xiykdy meyn,÷eîlirl `ziixad `ld ¦

(:aw)ef dvilg dxiyknyàéðz àîúñzhiy dpi`e ,mzqa dzpyp §¨¨©§¨
e .cigiéàa ef dvilg dzyrpy eipira dyw did,äìéìzhiy `ld ¦©§¨

a dlila dvilg xiyknd epzpyna `nw `pzàéðz àîúñ± §¨¨©§¨
:`xnbd daiyn .cigi zhiy dpi`e ,mzqa dzpypàlàdyry dn ¤¨

`edyk dvilgd z` `iig xa daxdéì àéL÷ à÷ éãéçé,l`enyl §¦¦¨©§¨¥
ãéáò éëéädvilgdì éðz÷ äàãéçéc ,éãéçéazhiya wx ixdy ± ¥¦¨¦¦¦¦¦¦¨¨¨¨¥¨

.dxyk `idy da epipy `aiwr iax ly cigiïðúcoldl dpyna ¦§©
(a"r),a äöìçipta Bà íéðLiptìLäL,mipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå ¨§¨¦§©¦¦§Ÿ¨§¦§¨¤¨¥¤¨

,dnail e` mailBà`edyìeñt,oecl,äìeñt dúöéìçiptn ¨£¦¨¨§¨
mipiic dylya `l` oic zia oi`e ,oic zia dkixv dvilgy

.mixykíéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL éaøå,ef dvilg §©¦¦§§©¦¨¨©©§§¨©§¦¦
.dxyk oic zia ipta `ly s` dvilgy mixaeqeãçàa äNòîe©£¤§¤¨

dðéáì Bðéa õìçL[eznai oial-]äNòî àáe ,íéøeñàä úéáadf ¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦¨©£¤
øéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìopgei iaxe oerny iax ixack ,ef dvilg ¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqdäëìä ïéà ,[ïîçð áø øîà] éîeéðî øa óñBé áø øîàå§¨©©¥©©§¥¨©©©§¨¥£¨¨
âefä BúBàkoic ziay mixaeqd xlcpqd opgei iaxe oerny iaxk - §©

`iig xa dax lr l`eny citwd ok meyne .dvilga akrn epi`
.icigi `edyk dvilg dyrn dyry

:xg` ote`a l`eny ixac z` zyxtn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
ef dvilga `iig xa dax lwdy zelewd lk lr citwd l`eny

c meyn ,icigiae wenae dlila dzidyeäì éðz÷ äàãéçé éîð eälek§©¥§¦¨¨¨¨¥§
.cigi zhiyk od oleky ±éðà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¨¥§©¦¥£¦

,÷eîa õìçL òLéìà ïa ìàòîLé éaø úà éúéàøe.äìéláe ,éãéçéá ¨¦¦¤©¦¦§¨¥¤¡¦¨¤¨©§¦¦¦©©§¨
epzpyna epipyy dne ,dligzkl ok zeyrl xzen ezhiyl wxe
wena dvilgy `ziixaa epipyy dn oke ,dxyk dlila dvilgy
`l` epi` ,icigia dvilg `aiwr iax xiykdy dn oke ,dxyk

.dligzkl `le carica
y lrpd z` dvlg :epzpyna epipydúöéìç ,ìàîNadleqt,'åë ¦§Ÿ£¦¨¨

:`xnbd zl`ey .xiykn xfrl` iaxeïðaøc àîòè éàîmilqetd ©©£¨§©¨¨
:`xnbd daiyn .l`nya dvilgïðéôìé ,àìeò øîà[micnl ep`-] ¨©¨©§¦©

dey dxifba df oic.òøBönî 'ìâø' 'ìâø'rxevna xn`p oky`xwie) ¤¤¤¤¦§¨
(dk cioke ,'zipnid Flbx odA lre 'ebe ozpe mW`d mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©¨¨¨§¨©§©Ÿ¤©§©§¨¦

dvilga xn`p(h dk mixac),'Flbx lrn Flrp dvlge'ïläl äî §¨§¨©£¥©©§©§©¨
lbxa `ed mcd ozn rxevnaïàk óà ,ïéîéclrpa `id dvilgd §¨¦©¨

lbx lry.ïéîéc§¨¦
:`xnbd dywnøæòìà éaøåike ,l`nya dvilg xiykndéìé àìó §©¦¤§¨¨Ÿ¨¦

dey dxifbaïépî ,øîBà øæòìà éaø ,àéðzäå ,òøBönî 'ìâø' 'ìâø'¤¤¤¤¦§¨§¨©§¨©¦¤§¨¨¥¦©¦
äòéöøìixar car lyàéäL`weec,úéðîiä ïæàayïàk øîàð ¦§¦¨¤¦¨Ÿ¤©§¨¦¤¡©¨

drivxa,'ïæà'(e `k zeny)xn`p oke ,'rvxOA Fpf` z` eipc` rvxe' Ÿ¤§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©
da(fi eh mixac),'zlCaE Fpf`a dYzpe'ïläì øîàðå(dk ci `xwie)ozna §¨©¨§¨§©¤¤§¤¡©§©¨

KEpY lr ozpe' ,rxevn ly mincïæà.'zipnid xdHOdïläl äî §¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦©§©¨
ïàk óà ,ïéîéofe`a `weec ziyrp `id drivxa.ïéîé,dyw ok m`e ¨¦©¨¨¦

yexcl el yi jk ,dey dxifba 'ofe`' 'ofe`' yxec `edy myk `ld
,dey dxifba 'lbx' 'lbx'zvxzn .l`nya dvilg xiykd recne

:`xnbdäèéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨
,l`nya dvilg lqetd `ed xfrl` iaxy .epzpyna mi`pzd ly
ly `id dvilga dxen`d lbx s`y rxevnn dey dxifba yxece
.oini ofe`a drivx oiprl rxevnn dey dxifb yxcy myk ,oini
epi`e ,drivxa oiae dvilga oia l`ny xiyknd `ed `nw `pze

:sqep uexiz d`ian `xnbd .ef dey dxifb yxecíìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨
Ceôéz àìiax `l` ,epzpyna mi`pzd zehiy z` [jetdz-] Ÿ¥

yxc drivx oiprl `weece .l`nya dvilg xiyknd `ed xfrl`
y meyn ,rxevnn dey dxifbéðôeî 'ïæà' 'ïæà''of`' zaizy - Ÿ¤Ÿ¤§¥

xg`l oky .rxevna oiae drivxa oia ,zenewnd ipya zxzein
dazkpe dxfg ,xiyr rxevn ly minc ozna 'of`' dazkpy
zyxta drivxa 'of`' dazkp xaky xg`l oke .ipr rxevna

la` .d`x zyxta ztqep mrt dazkpe dxfg ,mihtyn'ìâø' 'ìâø'¤¤¤¤
éðôeî àìipr rxevna wx `l` ,zenewnd ipya zxzein dpi` ± Ÿ§¥

:`xnbd dywn .dvilga `leéëådvilga dxen`d 'lbx'y meyn §¦
éðôeî àì,dey dxifba dyxec xfrl` iax oi` [zxzein dpi`±] Ÿ§¥

,cg` cvn wx `ed xezidyk mb dey dxifb miyxec ezhiyl `ld
dvilgl rxevnn cenilae ,`xaqn `kxit dilr oi`y onf lkéàî©

àkéà àëøét:`xnbd zvxzn .eilr dpyi `kxit efi` ±àkéà ¦§¨¦¨¦¨
Cøôéîì,df cenil lrïeòè ïkL òøBöîì äîez`fde mcd zliah §¦§©©¦§¨¤¥¨

a,úòìBú éðLe áBæàå æøà õòlr dxezd dcitwd ea `weec `nye ¥¤¤§¥§¦¨©
oi` `kxit dilr yiy dey dxifbe .dvilga ok oi`y dn ,oini lbx

.miccvd ipyn zipten `id ok m` `l` dze` miyxec

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

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד ט



קעה miwxt dyelya` cenr cw sc ± iriax wxtzenai
úçãðä øéò ìùå.`niiw dtixyl inp Ðåãåáëì éåùòä ï÷æ ìùåÐikixkzlli`ed ,dzin

.`ed lrp e`l ciar `kelidl e`leéîð àðéã éáãcgeine ,oic zial didy lcpq Ð

.dvilglíéòâðìmixac) "rbp lke aix lk" Ðmirbp dn ,(`kmzii`xaizkc ,meia

`xwie)daebc ,`ed oic dvilge .meia miaix s` ,"ea ze`xd meiae" :(bi.dzaezkåìéôà
àì éîð ïéã øîâoipc zepenn ipic :opz op`e Ð

meiamixnebeoixcdpq) dlila(`,al.úìçúë
àéîã ïéãipic cg`"a oixcdpqa ol `wtpc Ð

.meia oic zlgzc (a,cl) "zepenn÷åîás` Ð

.xer ly epi`y it lräéøáåâ áø äîëoeyla Ð

.dxn` i`pbéà÷åîàéðú àîúñ`ziixaa Ð

zkinqa wena rhiwd awa ,(a,aw) lirlc

.milbxdàðéðú àîúñ äìéìoizipzna Ð

.dxyk dzvilgäì éðú äàãéçé éãéçéáÐ

`aiwr iax iptl dyrn `ae :opzc ,oizipzna

.xiykdeòøåöîî ìâø ìâøoda lr" :aizkc Ð

`xwie) "zipnid elbx.(ciïæà ïìäì øîàðåÐ

.rxevnaäðôåî ïæà ïæàoia ,oiccv ipyn Ð

ipr rxevnc `xwc ,rvxpa oia rxevnaxzein

ci ci :(a,i) `nw wxta zegpna oxn`ck ,ixnbl

.drivxl of` of` ,dvilgl lbx lbx ,dvinwl

z` eipc` rvxe" :iaizk "epf`" ixz drivx iabe

zeny) "epf`mixac) "zlcae epf`a zzpe" ,(`k

.(ehéðôåî àì,cg` cvn `l` ,oiccv ipyn Ð

`l` `kile ,`l dvilga la` ,xzein rxevnc

,micnl cg` cvn dpten :xfrl` iax xaqwe .cg

aiydl yi m`e ,daeyz oi` m`.oiaiyn Ðéëå)
àëéà àëøéô éàî éðôåî àìcg` cvn dpten Ð

`ki` `kxit i`n `kde ,(oiaiyne oicnl?
xfrl` iaxl `zkec lka ol `wtp `kdne

.(`,`lw zay) oiaiyne oicnl cg` cvn dpten

äðùîäøùë äúöéìç`l d`ixwc Ð

"dyri dkk" :aizkc ,`akrn
ìë
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oiicr lhazpdcear ly xtey iab (`,gk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta yxit oke Ð

rwz m`e ,rwzi `l dxfxtey :(`,ht oileg) "mcd ieqk" wxt seqa opixn`c :dnize .`vi Ð

izezk dxf dcearc meyn :mzd yxtne .`vi `l rwz m`e ,ea rwzi `l dxf dcear ly

i`d ikc .lehaa dl ibq `lc ,l`xyi ly dxf dceara mzdc :xnel yie ?dixeriy zzkn

`d` (a,`l dkeq) "lefbd alel" wxta ipyn `peeb

m`e ,lehi `l dxf dcear ly alel `ax xn`c

dxy` ly alelc oizipznn jixte .`vi lhp

i` :xn`z m`e .dyn ly dxy`a :ipyne ,leqt

zzknc xn`w i`n ,l`xyi ly dxf dceara

iax" wxta dl witnc ,dfipb dperh `de ?dixeriy

yie ?"xzqa mye"n (a,ap dxf dcear) "l`rnyi

dfipb dperhc oeik :xnelxeriy izezk oi` Ð

dcary ixkp ly dxf dceara ,inp i` .dfn lecb

:xn`z m`e .dtixy dperhy ,l`xyi zrcl

,l`xyic `ied dab` ikn ,ixkpc dxf dcearae

dxifb (`,an my) "minlvd lk" wxta xn`ck

oebk :xnel yie ?dl lhan xcde dl dabn `nlc

,ezepwl `ly zpn lr lcpqde xteyd diabdy

ely epi`y lrpna :(`,`w zenai) opz `dcÐ

,ipy aeh meia ixii` alele .dxiyk dzvilg

,oey`x aeh meia ixii`c iiepyl ivn ded dkeqae

`l` ,dync dxy`a inewe`l jixv ded `le

elit`c zgcpd xirc `inec dxy` ipzwc meyn

zaexwz ly lcpqa hwpc `de .ipy aeh meia

dleqt dzvilg dxf dcearhwpnl ivn ded Ð

dil `gip `l` ,l`xyi ly dxf dcear lcpq

.ixkp ly dxf dceara `zlin dilek hwpnl

,ixkpc dxf dceara edlekc :yxtn mz epiaxe

xg`le .lehia mcew mzde lehia xg`l `kde

p lehiaqi`nc ,uelgi `le rwzi `l dlgzkl ,in

.dxf dcear my eilr didy itl ,devn oiprl

ly xtra zeqkl ixyc xnel `vnz m` elit`

`l zgcpd xir lya enk dligzkl dxf dcear

'iyiig `l ieqk oiprlc ,dvilgl ieqk `inc

dxy`a oizipzn :dkeqa ipync `de .qe`inl

leha mcewe ixkpca ipyn `le ,dyncmeyn Ð

ipzwc `de .lhazp lwcd on alel uvwp elit`c

ly alelc (`,ht oileg) "mcd ieqk" wxt seqa

`vi `l lhp m` dxf dcearaleldy ixii` Ð

dxy` ly alel la` ,dxf dcear (ly) envra

hwpnl ivn ied ikde .dxy`d on hwlpy rnyn

ibeltile ,leqt leha mcew dvlg m`c jenqa

`z` digxe` ab` `l` ,dnvr dxf dcear lya

dliha dpi` dxf dcear zaexwzc opireny`l

,`ax ixii` dlhaac oeik :xn`z m`e .zinler

lk" wxta yiwl yixl dil `iranw i`n

dxf dcear ly lwc :(`,fn dxf dcear) "minlvd

`axcn heytz ?devnl edn ealel ,elhay

diax opgei iaxn mzd dil hiytc ab lr s` .dil `irain yiwl yixle dil `hiyt `axlc :xnel yie !`vi lhp m`e ,lehi `l dlgzkl :dkeqc.hytnl ira `l `axcn mewn lkn Ð

øî`inc oic zlgzk dvilg xaqdlila mixnebe meia oipcy oipn :opiqxb "zepenn ipic cg`" wxta inlyexiae ,dleqt jkl Ð`xw zi` :jixte ."zr lka mrd z` ehtye" :xn`py Ð

oic mpicy dlila epce erh m`y oipn :`l` ?xaryl'ebe zr lka mrd z` ehtye" :xnel cenlz Ðopiqxb `l` ,xaryl `xw zi`e dlila oixneb` xity jixt `lc :cere .zerh `edy dnec "

oic opicy dlila epce erhy oipn :`kti`) eply `xnbe .'eke dlila oixneby oipn `l` ?xaryl `xw zi`e "zr lka mrd z` ehtye" :xn`py Ðoixnebl `xw i`d inp iwen (a,cl oixcdpq

.mktdl jixvy inlyexia yi mixac daxde .dlilaéà`ipz `nzq wen`l` citwd `ly ,l`enyc` jixt `l` ?xen` in dlgzkl ,carica opax ixn`c xeni` :jxtinl ivn ded Ð

.dlgzkl ok dyr `ede ryil` oa l`rnyi iaxk wiqne ,d`cigik dyry dn lr

øîàryil` oa l`rnyi iax z` izi`x ip` iqei iax oa l`rnyi iaxryil` oa l`rnyi iax z` iqei iax oa l`rnyi iax d`xy okzi ji` :wgvi epiaxl `iywe .mixtqa aezk jk Ð

setk did iqei iaxa l`rnyi iaxy jka dn ik .jk liaya mixtqd wegnl oi` ,edine !iax clep `aiwr iax zny meie ,iax iptl ayeie setk l`rnyi iaxe ?`aiwr iax mcew bxdpy

eed ryil` oa l`rnyi iax ixzc wgvi epiax yxitc i`nle .iax iptl ayeie setk did miiw did eli` ,eia` iqei iax mb ik ?iax iptl ayeieeze` ly epwf did bxdpy eze`c ,xity iz` Ð

.`aiwr iax xg` daxd digy xyt`c ,iqei iax oa l`rnyi iax ede`xy ryil` oa l`rnyi iax
`de
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קעו
miwxt dyelyaa cenr cw sc ± iriax wxtzenai

`aekir rnync "dkk" aizk ikc ,akrn dyrn `edy xac lkÐdiixwe ,aizk dyrn`

.`ed `nlra `xeacäùòîù øáã ìë.`id dyrn dwiwxe Ðùéàá äùòî,dvilg Ð

.`ed yi`a dyrn e`lc dwiwx iwet`l ,yi` ly eteba dyrn dyer dy`dyùøçä
äìåñô åúöéìç õìçù.xyk g` mewna dxhetl Ðäìåñô äúöéìç äöìçù úùøçåÐ

,dzvilga zxhtp dpi` dnvr `idopixn`ck

dpwz dl oi`e ,(`,iw) "i`ny zia" wxta onwl

`ivedl dvx m`e ,meaiia `l`.hba `ivei Ð

íéðùá äöìç`vnpe dylya e` ,mixyk Ð

mipy edl eed xcdc ,aexw odn cg`ezvilg Ð

.dleqtøìãðñä ïðçåé éáøå ïåòîù éáøå
íéøéùëîmipya `dc ,mipya :opiqxb `le Ð

wiqr.`nw `pz inpàøîâúîìàå íìàÐ

evlgy.dxyk ozvilg Ðéàðé éáø éáã éøîàäå
iptn ,zyxge yxgc oizipznc `nrh yxtne Ð

"xn`e"a opi`y,` wxt zenexz) opzc ,"dxn`e"

mewn lka minkg exacy yxg :(a dpynÐ

,"xn`e cnre" .xacn `le rney `l epi`y

."dxn`e dzpre"äìåñô äúöéìçoizipzne Ð

dxiyk dzvilg d`xw `l :ipzwc,`xif iaxk Ð

zegpnd" wxta `xif iax xn`cmikqpde"

zegpn),ipzwc ;'ek dlial ie`xd lk :(a,bw

mipexyr cg`e miyy ilr ixd xne`d`ian Ð

yxtne .xg` ilka cg`e ,cg` ilka miyy

miyyc opaxl edl miwc meyn ,`nrhzellap

.dti zellap opi` cg`e miyy la` ,cg` ilka

ied i`n oillap oi` ike :opiazene?my) opzde

ie`xd :`xif iax ipyne !xyk lla `l m` :(`,gi

lla `l elit`c ,ea zakrn dlia oi` dlial

dlial ie`x oi`ye ,xyk,ea zakrn dlia Ð

zevn da miiwzdl xyt`c ,opira dlial ie`xc

`akrn `l diixwc ab lr s` ,inp `kde .dgpn

ie`x oi`ya la` ,diixwl ie`xa.zakrn Ð

ä÷÷øù äîáé.oic zia iptl ÐõåìçúÐ

.meaiin odilr zlqtpcäåöî íå÷îázrya Ð

dwiwxdy ,dvilg.devnåäðúéà éëã íéøåîéàà
éáëòî"hgyp cinz" wxta ,dlik`n xya Ð

migqt)oebk ,iakrn `l edpzil ike .(a,hp

ab lr s` :`nip inp `kde .eca`y e` e`nhpy

xyt`e li`ed ,`ed yi`a aeyg dyrn e`lc

wexl.`akrn `l `aiwr iax xn`we ,akril Ð

øæòìà éáøì àìà,`akrn oizipzna xn`c Ð

:opiqxb ikd .`ed dyrn `nl`íéøáã éðù àäå
.äæ àìá äæ ïéìòî ïéà ïéøéúîäéúù ïéùã÷î ïéà

íçìälqtil sebd zyecw yecw zeidl Ð

`veiadpileody it lr s`e ,dhigya `l`

mgld mr oiig dtepz oiperhoztepz oi` Ð

xnbc ,ozhigy `l` ,oycwnli`naizkc ,xifp

xacna)'dl minly gaf dyri li`d z`e" :(e

zevnd lq ziiyr aezkd dlz ,"zevnd lq lr

zgiafa`l cvik ."zlkzd" wxta .li`d

.opiqxbùåã÷ íçìyecw oi`e ,`veia lqtil Ð

.dlik`a xzip zeidl
ä÷÷ø
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àäådxn`e xn`a epi`y itl i`pi iax iac ixn`i`d i`pi iaxl dil `pn :xn`z m`e Ð

epeekziy opirac (`,ew zenai) `ipze ,edpip drc ipa e`lc meyn `nlc ?`nrh

e`l i` uilg ded inp ohwe ,zeherta zvleg dphwc (a,dw) onwl opixn` inp i`n`e .mdipy

mixene mab lr micner oic ziay :xnel yie ?edpip drc ipa e`lc oeik ,dyxta aizk "yi`"c

opixn` inp ikdc .dpwizk dvilg zeyrl mdl

eazky ohwe dhey yxgc (a,ak) oihibc ipy wxta

mab lr cner lecbe hboiprl ,edine .xykc Ð

oic ziac ab lr s` uilg `l dhey dvilg

yiy itl ,`ztqeza xn`ck ,eab lr micner

zeyrl llk zrc ea oi`e mixac iieax dvilga

lecb ik ,zeyrl gepy hb iab la` .oic zia zrcl

eiab lr cnerjezn zxkip ezaygne .xyk Ð

yi`d my azeky ,dnyl hbd azeky eiyrn

xn`c `de .dxir mye exir mye onfde dy`de

ehgyy oleke iab (a,ai) oilegc `nw wxta

oze` oi`ex mixg`edl iwene ,dxiyk ozhigy Ð

opaxlc rnyn ,dhigyl dpeek ira `lc ozp iaxk

eiab lr cner lecb ipdn `l dhigyl dpeek erac

ede`xy j` eze` micnln oi` mixg` mzdc Ð

eiyrn jezn zxkip ezaygn oi` mbe ,lwlw `ly

xya jezigl `l` oiekzn oi`c ,dvilg enk

opirac (`,bi) oilegc `nw wxta xn`ck ,`nlra

.eiyrn jezn zxkip ezaygnøîàãiax

'ek dlial ie`xd lk `xif`xif iaxc dizlin Ð

miyy iab (a,bw zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta

?ied i`n lla `l ike :jixte .millap oi` cg`e

:xn`z m`e ?xyk lla `l m` (`,gi my) opzde

epiax xne`e !dlia opira dlgzkl `de ?dyw i`n

dgpn ilr ixd xn`c oeik ,mzd ip`yc :wgvi

oexyr cg`e miyyjkle ,oieknw lecb oaxwl Ð

xyk carica m` ,cg` ilka lkd zeyrl el did

"dgpn ilr ixd" xn` ik `wece .dlila `la

`la mzq la` ,oiekinw lecb oaxwlc opixn`

dgpnopzck ,`pn cga zeriaw rnyn `l Ð

ilka `iadl mipexyr ipy ilr ixd :(a,aw) mzd

milk ipya `iade cg`xn` m`c rnyn ,leqt Ð

cg` ilka xn` `le mzqipya `iadl leki Ð

?xykc lla `l m`c dil `pn :xn`z m`e .milk

llk lla `l la` ,xf `l` odk lla `l `ni`Ð

zegpn) "dax unewd"a opixn` inp ikdc !dleqt

odk wvi `l epiidc yxtne ,xyk wvi `l :(`,gi

`l elit`c el did dlawc :xnel yie ?xf `l`

`l i`n`e :xn`z m`e .`aekir `kilc ,llk lla

(a `xwie) aizk zenewn dnka `lde ?zakrn

zgpnae ,zagn lye ,xepz dt`n zgpna "dlela"

oke ,"dlela" `aeh aizk (eh xacna) mikqp

`lc :xnel yie !ipnif xqixz mi`iyp oaxwa

oeyl "lelaie" aizk `lc oeik ,`aekir dil rnyn

i` .b"dka `nlra `aekir yi m` oeir jixve .ieev

`pn :xn`z m`e .dyxc meyl ikixv edlek :inp

:xnel yie ?dlial ie`x oi`ya `akrnc dil

`lc `pngx xn`e "dlela" aizkc `ed `xaqc

opirac ,diazkc `d ipd` ikdl `nzqn ,`akrn

mixcpa "dxrp" wxta `wtqnc `de .dlial ie`x

xa e`lc meyn ,xtin `l i` xtin yxg i` (`,br)

`xif iaxcke ,`ed driny`nyc meyn epiid Ð

i`n` `nhe lxr :wgvi epiaxl dywe .xtin rny ikc ,ied ikdc `zlinc `gxe` `l` ,rnye `xw aizk `l`akrn `l dkinqc idp ?odizepaxw oiglyndlial ie`x oi`y lk `nip Ð

"eaefn" mipdk zxeza opiyxccn :xnel yie !ea zakrn dliaerbpn `le Ð`nh (a,c) dbibgc `nw wxta opihrncn :cere .ixii` zepaxw z`adac ,zepaxw glyn `nhc dpin rny Ð

"oicd xnbp" wxta xn`cn :dywd oerny epiax axde .dkinql ie`x `diy opiyiig `le ,oiglyn zepaxw x`yc dpin rny ,d`ada epyi d`iaa epyiy lk ,"dny mz`ade dny z`ae"n

lr s` aiignc xezii mey yi `nye ?micrd cil ie`x opirac "micrd ci" aizkc oeik opixn` `l i`n`e ,aizkck `xw ira `lc ,aiig micrd ci drhwp xn`c o`n `ki`c (a,dn oixcdpq)

.ci micrl oi`y meyn xhtiy xnel `xaq oi` :inp i` .mci drhwpy it
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àeäL øác ìk ¯ "äNòé äëk" :øæòìà éaø déì øîà£©¥©¦¤§¨¨¨¨¥¨¤¨¨¨¤
!?äéàø íMî :àáé÷ò éaø déì øîà .ákòî äNòî©£¤§©¥£©¥©¦£¦¨¦¨§¨¨
.Léàa äNòî àeäL øác ìk ¯ "Léàì äNòé äëk"¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨¤©£¤§¦
¯ ïè÷ì úöìBçå ,äöìçL úLøçäå ,õìçpL Løçä©¥¥¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§¤¤§¨¨
,ìécâzMî õBìçz ¯ äöìçL äpè÷ .äìeñt dúöéìç£¦¨¨§¨§©¨¤¨§¨©£¦¤©§¦
Bà íéðLa äöìç .äìeñt dúöéìç ¯ äöìç àì íàå§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨¦§©¦

ìLadúöéìç ¯ ìeñt Bà áBø÷ ïäî ãçà àöîðå ,äL ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨¨£¦¨¨
.ïéøéLëî øìcðqä ïðçBé éaøå ïBòîL éaø ,äìeñt§¨©¦¦§§©¦¨¨©©§§¨©§¦¦

õìçL ãçàa äNòîe,íéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
.øéLëäå àáé÷ò éaø éðôì äNòî àáeàøîâøîà ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦¨©

,Cëéôì ,àákòéî àì äàéø÷ zøîàc àzLä :àáø̈¨¨§¨§¨§©§§¦¨¨¦©§¨§¦¨
Løç :ïðz .äøéLk ïúöéìç ¯ eöìçL úîlàå ílà¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¥¨§©¥¥
¯ ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäå ,õìçpL¤¤¡©§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨

.äìeñt dúöéìçàîòè éàîéða àìc íeMî åàì ? £¦¨¨§¨©©£¨¨¦§¨§¥
éà .eäðéð äòc éða åàìc íeMî ,àì !?eäðéð äéiø÷§¦¨¦§¨¦§¨§¥¥¨¦§¦
éða úîlàå ílà :àáø øîà !éîð úîlàå ílà ,éëä̈¦¦¥§¦¤¤©¦¨©¨¨¦¥§¦¤¤§¥
éøîà àäå .eäì áéàëc àeä eäééîeôe ,eäðéð äòc¥¨¦§©§§¨¥§§¨¨§¦
,àlà !"äøîàå" "øîà"a BðéàL éôì :éàpé éaø éác§¥©¦©©§¦¤¥§¨©§¨§¨¤¨
,õìçpL Løç :øîzà àôéqà ¯ àáøc øîzà ék¦¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤¡©
dúöéìç ¯ ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäå§©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨
,àákòî äéiø÷ zøîàc àzLä :àáø øîà .äìeñt§¨¨©¨¨¨§¨§¨§©§§¦¨§©§¨
.äìeñt ïúöéìç ¯ eöìçL úîlàå ílà ,Cëéôì§¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨
éeàøä ìk :àøéæ éaø øîàc ,àøéæ éaøk ïéúéðúîe©§¦¦§©¦¥¨§¨©©¦¥¨¨¨¨
äléáì éeàø ïéàL ìëå ,Ba úákòî äléa ïéà äléáì§¦¨¥¦¨§©¤¤§¨¤¥¨§¦¨
äîáé :ìàeîLc deáàì déì eçìL .úákòî äléa ¯¦¨§©¤¤¨§¥©£¦§¥§¨¨

.õBìçz ¯ ä÷÷øL?épî .ïéçàî dì àìqtéàc ììkî ¤¨§¨©£¦§¨§¦©§¨¨¥©¦©¦
,äåöî íB÷îa äîe àzLä ,àáé÷ò éaø àîéìéà¦¥¨©¦£¦¨¨§¨©¦§¦§¨
¯ eäðúéì éëc ,íéøeîéàà äåäc éãéî øîéîì àkéàc§¦¨§¥©¦¥©£¨©¥¦§¦¥§§
:àáé÷ò éaø øîà ,éákòî ¯ eäðúéà éëå ,éákòî àì̈§©§¥§¦¦§§§©§¥¨©©¦£¦¨

ì àlàå !?àìqtéà ïéçàî ¯ àákòî àìøæòìà éaø, ¨§©§¨¥©¦¦©§¨§¤¨§©¦¤§¨¨
ïéøéznä íéøáã éðLe ,eäðéð ïéøéznä íéøáã éðL àäå§¨§¥§¨¦©©¦¦¦§§¥§¨¦©©¦¦
éNák :àéðúc ,éaøk àlà !äæ àìa äæ ïéìòî ïéà¥©£¦¤§Ÿ¤¤¨§©¦§©§¨¦§¥
?ãöék .äèéçLa àlà íçlä ïéLc÷î ïéà úøöò£¤¤¥§©§¦©¤¤¤¨¦§¦¨¥©

ì ïèçLì ïîc ÷øæå ïîLèçL .íçlä Lã÷ ¯ ïîL §¨¨¦§¨§¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤¨©
ì àlLì ÷øæå ïîLïèçL .íçlä Lã÷ àì ¯ ïîL ¤Ÿ¦§¨§¨©¦§¨Ÿ¨©©¤¤§¨¨

ìì àlL ïîc ÷øæå ïîL,LBã÷ Bðéàå LBã÷ ¯ ïîL ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨¨§¥¨
,éaø éøácøæòìà éaøBðéà íìBòì :øîBà ïBòîL éaøa ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥

ì èBçLiL ãò ,LBã÷ì ïîc ÷Bøæéå ïîLøîà éîe .ïîL ¨©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨¦¨©
àìå äöìç :àéðúäå ?äìñt àì ä÷é÷ø àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¦¨Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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יבמות. פרק שנים עשר - מצות חליצה דף קד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zenai(oey`x meil)

øæòìà éaø déì øîàdvilg zyxta xn`p ixd ,`aiwr iaxlmixac) ¨©¥©¦¤§¨¨
(h dkäNòé äëk'eig` ziA z` dpai `l xW` Wi`l,'lne'dkk' oey ¨¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

dknqpy jkne .dyrnd lg df ote`a `weecy ,aekir rnyn
y cenll yi 'dyri'l 'dkk' zaizákòî äNòî àeäL øác ìk̈¨¨¤©£¤§©¥

yi dyrn `idy dwiwx mb ok m`e ,eicrla dlg dpi`e dvilga
.akrl dl,àáé÷ò éaø Bì øîàikeäéàø íMîdwiwxy `id ¨©©¦£¦¨¦¨§¨¨

xn`p `ld ,zakrn,'Léàì äNòé äëk'`weec rnyneøác ìk ¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨
a äNòî àeäLd sebLéà.elbx lrn lrpnd zvilg `ide ,akrn ¤©£¤§¦

eipt lr zwxei dpi` ixdy ,yi`d seba dyrn dpi`y dwiwx la`
.zakrn dpi` ,eipt cbpk rwxwd lr `l` ynn

õìçpL Løçä,eznai el dvlgy -åokå ,äöìçL úLøçäok ©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨§
dì úöìBçmaiïèwlka ,cg` meie mipy b"i el e`ln `l oiicry ¤¤§¨¨

el` mipte`.äìeñt dúöéìçm`e ,dzxv uelgz zyxg `id m`e £¦¨¨§¨
i `xnbae .meaia `l` dpwz dl oi` dxv dl oi`oleqt mrh x`ea

.el` zevilg lk ly
dnaiäpè÷,cg` meie mipy a"i dl e`ln `l oiicryäöìçL §©¨¤¨§¨

`l` ,weyl `ypidl ef dvilga zxzip dpi` ,lecb mailõBìçz©§
aey eläöìç àì íàå .ìécâzMî,dlicbdy xg`l aeydúöéìç ¦¤©§¦§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨

dzephwa dvlgyäìeñt.carica s` §¨
,mixyk mipiic dyly ly oic zia ipta zeyridl dkixv dvilgd

lirl dpyna x`eank(.`w)m`e .a äöìçiptíéðL,mixykBà ¨§¨¦§©¦
dvlgaiptìLäLmipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå,dnail e` mail ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨

Bà`edyìeñt,oeclnïðçBé éaøå ïBòîL éaø .äìeñt dúöéìç ¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
ïéøéLëî øìcðqäzia dkixv dpi` dvilgy mixaeqe ,ef dvilg ©©§§¨©§¦¦

.oicíéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeipta `ly ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
,mipiic dylyäNòî àáedføéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìz` ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqd opgei iaxe oerny iax ixack ,dvilgd

àøîâ
oldl dpyna epipy(:ew)`n' dnaid zxne` dvilgd mcewy ,inai o

izvtg `l' dper maide ,'inai da` `l l`xyia my eig`l miwdl
`l xy` yi`l dyri dkk' zxne`e zxfeg `id jk xg`e ,'dzgwl
mde el` miweqt mdl mi`ixwn oic ziae .'eig` zia z` dpai
mileki mpi`y znl`e ml` zvilga dpc `xnbd .mdixg` miper

:el` miweqt xnelúøîàc àzLä ,àáø øîày epzpynaäàéø÷ ¨©¨¨©§¨§¨§©§¦¨
el` miweqt lyàákòéî àì,dvilgd z`úîlàå ílà Cëéôì Ÿ¦©§¨§¦¨¦¥§¦¤¤

,eöìçLd`ixw ipa mpi`y s`.äøéLk ïúöéìçlr `xnbd dywn ¤¨§£¦¨¨§¥¨
:epzpyn jyndn `ax ixacäöìçL úLøçäå õìçpL Løç ,ïðz§©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨

àîòè éàî .äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäåike ,dleqtåàì §©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨©©£¨¨
eäðéð äéiø÷ éða àìc íeMîmpi`e mirney mpi`y zyxge yxgy - ¦§Ÿ§¥§¦¨¦§

df mrhn ok m`e ,dvilgd iweqt z` `exwl mileki mpi` mixacn
zvxzn .d`ixw ipa mpi`y znl`e ml` zvilg s` leqtl yi

:`xnbdàì`l` ,dleqt zyxge yxg zvilg ok meyníeMî Ÿ¦
,eäðéð äòc éða åàìclirl `ziixaa epipye(:aw)ulegd mikixvy §¨§¥¥¨¦§

,ok oiekl zrc mdl oi`y lke ,dvilg myl oiekl zvlegde
:`xnbd dywn .dleqt mzvilgéîð úîlàå ílà éëä éàipa mpi` ¦¨¥¦¥§¦¤¤©¥

:`xnbd zvxzn .mzvilg z` `ax xiykd ji`e ,drc,àáø øîà̈©¨¨
eäðéð äòc éða úîlàå ílà,dvilg myl oiekl milekieeäééneôå ¦¥§¦¤¤§¥¥¨¦§§©§

eäì áéàëc àeämdity meyn `l` epi` mixacn mpi`y dne ± §¨¦§
.dxiyk mzvilg ok lre ,dlege ae`k

:`ax ixac z` dgec `xnbd,éàpé éaø éác éøîà àäåyxg zvilg §¨¨§¥§¥©¦©©
dleqt zyxgeL éôìyxga Bðéàe cnre' llkøîàiYvtg `l §¦¤¥¦§¨©§¨©Ÿ¨©§¦

'dYgwl(g dk mixac)dzpre' llka dpi` zyxge ,äøîàådkM §©§¨§¨§¨§¨§¨¨¨
'ebe 'Wi`l dUri(h dk my)mpi`y meyn dleqt mzvilgy ixd . ¥¨¤¨¦

.znl`e ml` zvilg mb leqtl yi df mrhn ok m`e ,d`ixw ipa
:xg` gqepa `ax ixac z` d`ian `xnbd ef `iyew gknék àlà¤¨¦

àôéñà àáøc øîzàepzpyn ly.øîzà,da epipyy,õìçpL Løç' ¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤§©
.'äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäåe,àáø øîà §©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©¨¨

úøîàc àzLäy,àákòî äéiø÷yxg zvilg zlqt df mrhne ©§¨§¨§©§¦¨§©§¨
,zyxge,äìeñt ïúöéìç eöìçL úîlàå ílà Cëéôìmd s` ixdy §¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨

.d`ixw ipa mpi`ec `yixa epipyy dnúéðúîïédpi` d`ixwy ©§¦¦

`ed ,zakrnkzxaqàøéæ éaø øîàc .àøéæ éaøony zlila oica ¦©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,zegpnaBa úákòî äléa ïéà äléáì éeàøä ìkxyt`y dgpn lk ± ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

ony dilr ozp m` s`e ,da zakrn dlilad oi` onya dlleal
.dxiyk enr dlleal `laåmle`äléa äléáì éeàø ïéàL ìk §¨¤¥¨§¦¨¦¨

Ba úákòî`id ixd dlila zevn da miiwl zexyt` oi` m` ± §©¤¤
lkn ,da zakrn d`ixwd oi`y s` ,dvilga ok enke .dleqt
miyxg dnaid e` maid m`e ,d`ixwl die`x didzy jixv mewn

.dleqt mzvilg d`ixw ipa mpi`e minl` e`
:dvlg `le dwwxy dnai oica dpc `xnbddéì eçìLux`n ¨§¥

l`xyiä÷÷øL äîáé ,ìàeîLc deáàì`le maid ipta oic ziaa ©£©¦§¥§¨¨¤¨§¨
,elrpn z` dvlg.õBìçz`weec dekixvdy jkn :`xnbd zwiicn ©§

,uelglî dì àìñtéàc ììkîl maiizdlïéçàs`e ,dwiwxd zngn ¦§¨§¦©§¨¨¦©¦
ick da ic mewn lkn ,weyl `ypidl dze` dxizn dpi` i`ceay

.dvelg oick meaia dxqe`l
:df oic xn`p `pz dfi` zhiya zxxan `xnbdàîéìéà ,éðî©¦¦¥¨

zhiyl meain zlqet dwiwxyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy epzpyna ©¦£¦¨
.ok xnel okzi `l ,dxyk dzvilg dwxi `le dvlg m`e ,zakrn

ixdyíB÷îa äîe ,àzLäyie dvlgyäåöî,dwiwx lyàkéàc ©§¨©§¨¦§¨§¦¨
øîéîì,akrz dwiwxdy xnel mewn yiy ±äåäc éãéîenk-] §¥©¦¦©£¨

[epivnyíéøeîéàà,zepaxw lyeäðúéì éëcepiptl [mpi`yk-] ©¥¦§¦¥©§
daxwdl miie`x mpi`e e`nhpy e` eca`py oebkéákòî àìoi` ± Ÿ§©§¥

,oaxwd xya zlik` z` zakrn mzxhwdåmle`eäðúéà ék §¦¦©§
epiptl [mpyiyk-]éákòîlr exhweiy cr xyad zlik` z` §©§¥

xyt`y onf lky xnel mewn did dwiwx iabl ok enke ,gafnd
ok it lr s`e ,dvilgd z` akrz dzeyrlàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dwiwxy,àákòî àìdwiwxd ici lry xnel okzi ji` ok m` Ÿ§©§¨
calaàìñtéà ïéçàîdpi` m` `ld .meain mig`l lqtz - ¥©¦¦©§¨

daeyg dpi`y oky lk ,devn da yiy mewna akrl daeyg
:zl`eye `xnbd dkiynn .dvilg `ll meail dnaid z` xeq`l

àlàåmeain zlqet dwiwxy ,xn`z dnìzhiyøæòìà éaøxaeqd §¤¨§©¦¤§¨¨
,zakrn dwiwxyàäådwiwxe dvilg ezhiylïéøéznä íéøác éðL §¨§¥§¨¦©©¦¦

,eäðéð,weyl dnaid xzid z` zeakrn odizy okyålkíéøác éðL ¦§§§¥§¨¦
ïéøéznäcgiïéìòî ïéàmelk [miliren-],äæ àìa äæ`aeiy itk ©©¦¦¥©£¦¤§Ÿ¤

dvilg `la dcal dwiwx s` ok m`e .cg` `pz zhiya jenqa
z` dxizn dpi` dnvr ipta odn zg` lk oky ,melk dpi`

.meain leqtl dwiwxl dl oi` ok m`e ,dnaid
:`xnbd dwiqnàlà`ed zlqet dwiwxy exn`y dnkzhiy,éaø ¤¨§©¦

envr ipta mdn cg` lk liren cgi mixiznd mixac ipyy xaeqd
,zereayd bga d`ad mgld izy zgpna epivn oky .zvwna
miyakd zaxwde ,minlyl miyak ipy dnr cgi mi`iany
.dlik`a ezxizne ,zegpn ly sebd zyecwa mgld z` zycwn

.df oica mi`pz ewlgpeíçlä ïéLc÷î ïéà úøöò éNák ,àéðúc§©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦©¤¤
sebd zyecwaäèéçLa àlà.calaïèçL ,ãöékmiyaklìïîL ¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

[minly myl-]ì ïîc ÷øæåíçlä Lã÷ ,ïîLxzipe sebd zyecwa §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` .dlik`aèçLmiyakd z`ì àlL÷øæå ïîLmnc z` ¨©¤Ÿ¦§¨§¨©

ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLmyl miyakd elr `l oky ,sebd zyecwa ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
m`e .zxvr iyak zaegì ïèçLì àlL ïîc ÷øæå ïîL,ïîLmgld §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

LBã÷,sebd zyecwaåy elit`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl ¨©¥¨
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøácmgldLBã÷ Bðéà ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨

sebd zyecwaì èBçLiL ãòì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîLzrcly ixd ©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
zwixfe miyakd zhigy oebk ,cgi mixiznd mixac ipy lk ,iax
ic oi`y elit`e ,zvwna liren envr ipta mdn cg` lk s` ,mnc
zycwn `id mewn lkn ,mgld z` xizdl ick dcal dhigya
mixizn mixac ipyy ,dnaia oicd `ede .sebd zyecwa eze`
ipta mdn cg` lka ic oi`y s` ,dwiwxe dvilg ,weyl dze`

.meain dze` lqet `ed mewn lkn ,dxizdl ick envr
dwiwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl wxy ,dler df yexitn
la` ,meain dze` zlqet dcal `id ixd dnaid xzida zakrn
leqtl dgeka oi` s` zakrn dpi`y xaeqd `aiwr iax zhiyl

:`xnbd dywn df itle .meainàáé÷ò éaø øîà éîeyä÷é÷ødcal ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äìñô àì,meainàìå äöìç ,àéðzäå Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zenai(oey`x meil)

øæòìà éaø déì øîàdvilg zyxta xn`p ixd ,`aiwr iaxlmixac) ¨©¥©¦¤§¨¨
(h dkäNòé äëk'eig` ziA z` dpai `l xW` Wi`l,'lne'dkk' oey ¨¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

dknqpy jkne .dyrnd lg df ote`a `weecy ,aekir rnyn
y cenll yi 'dyri'l 'dkk' zaizákòî äNòî àeäL øác ìk̈¨¨¤©£¤§©¥

yi dyrn `idy dwiwx mb ok m`e ,eicrla dlg dpi`e dvilga
.akrl dl,àáé÷ò éaø Bì øîàikeäéàø íMîdwiwxy `id ¨©©¦£¦¨¦¨§¨¨

xn`p `ld ,zakrn,'Léàì äNòé äëk'`weec rnyneøác ìk ¨¨¥¨¤¨¦¨¨¨
a äNòî àeäLd sebLéà.elbx lrn lrpnd zvilg `ide ,akrn ¤©£¤§¦

eipt lr zwxei dpi` ixdy ,yi`d seba dyrn dpi`y dwiwx la`
.zakrn dpi` ,eipt cbpk rwxwd lr `l` ynn

õìçpL Løçä,eznai el dvlgy -åokå ,äöìçL úLøçäok ©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨§
dì úöìBçmaiïèwlka ,cg` meie mipy b"i el e`ln `l oiicry ¤¤§¨¨

el` mipte`.äìeñt dúöéìçm`e ,dzxv uelgz zyxg `id m`e £¦¨¨§¨
i `xnbae .meaia `l` dpwz dl oi` dxv dl oi`oleqt mrh x`ea

.el` zevilg lk ly
dnaiäpè÷,cg` meie mipy a"i dl e`ln `l oiicryäöìçL §©¨¤¨§¨

`l` ,weyl `ypidl ef dvilga zxzip dpi` ,lecb mailõBìçz©§
aey eläöìç àì íàå .ìécâzMî,dlicbdy xg`l aeydúöéìç ¦¤©§¦§¦Ÿ¨§¨£¦¨¨

dzephwa dvlgyäìeñt.carica s` §¨
,mixyk mipiic dyly ly oic zia ipta zeyridl dkixv dvilgd

lirl dpyna x`eank(.`w)m`e .a äöìçiptíéðL,mixykBà ¨§¨¦§©¦
dvlgaiptìLäLmipiicáBø÷ ïäî ãçà àöîðå,dnail e` mail ¦§¨§¦§¨¤¨¥¤¨

Bà`edyìeñt,oeclnïðçBé éaøå ïBòîL éaø .äìeñt dúöéìç ¨£¦¨¨§¨©¦¦§§©¦¨¨
ïéøéLëî øìcðqäzia dkixv dpi` dvilgy mixaeqe ,ef dvilg ©©§§¨©§¦¦

.oicíéøeñàä úéáa dðéáì Bðéa õìçL ãçàa äNòîeipta `ly ©£¤§¤¨¤¨©¥§¥¨§¥¨£¦
,mipiic dylyäNòî àáedføéLëäå ,àáé÷ò éaø éðôìz` ¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¦§¦

.xlcpqd opgei iaxe oerny iax ixack ,dvilgd

àøîâ
oldl dpyna epipy(:ew)`n' dnaid zxne` dvilgd mcewy ,inai o

izvtg `l' dper maide ,'inai da` `l l`xyia my eig`l miwdl
`l xy` yi`l dyri dkk' zxne`e zxfeg `id jk xg`e ,'dzgwl
mde el` miweqt mdl mi`ixwn oic ziae .'eig` zia z` dpai
mileki mpi`y znl`e ml` zvilga dpc `xnbd .mdixg` miper

:el` miweqt xnelúøîàc àzLä ,àáø øîày epzpynaäàéø÷ ¨©¨¨©§¨§¨§©§¦¨
el` miweqt lyàákòéî àì,dvilgd z`úîlàå ílà Cëéôì Ÿ¦©§¨§¦¨¦¥§¦¤¤

,eöìçLd`ixw ipa mpi`y s`.äøéLk ïúöéìçlr `xnbd dywn ¤¨§£¦¨¨§¥¨
:epzpyn jyndn `ax ixacäöìçL úLøçäå õìçpL Løç ,ïðz§©¥¥¤¤§©§©¥¤¤¤¨§¨

àîòè éàî .äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäåike ,dleqtåàì §©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨©©£¨¨
eäðéð äéiø÷ éða àìc íeMîmpi`e mirney mpi`y zyxge yxgy - ¦§Ÿ§¥§¦¨¦§

df mrhn ok m`e ,dvilgd iweqt z` `exwl mileki mpi` mixacn
zvxzn .d`ixw ipa mpi`y znl`e ml` zvilg s` leqtl yi

:`xnbdàì`l` ,dleqt zyxge yxg zvilg ok meyníeMî Ÿ¦
,eäðéð äòc éða åàìclirl `ziixaa epipye(:aw)ulegd mikixvy §¨§¥¥¨¦§

,ok oiekl zrc mdl oi`y lke ,dvilg myl oiekl zvlegde
:`xnbd dywn .dleqt mzvilgéîð úîlàå ílà éëä éàipa mpi` ¦¨¥¦¥§¦¤¤©¥

:`xnbd zvxzn .mzvilg z` `ax xiykd ji`e ,drc,àáø øîà̈©¨¨
eäðéð äòc éða úîlàå ílà,dvilg myl oiekl milekieeäééneôå ¦¥§¦¤¤§¥¥¨¦§§©§

eäì áéàëc àeämdity meyn `l` epi` mixacn mpi`y dne ± §¨¦§
.dxiyk mzvilg ok lre ,dlege ae`k

:`ax ixac z` dgec `xnbd,éàpé éaø éác éøîà àäåyxg zvilg §¨¨§¥§¥©¦©©
dleqt zyxgeL éôìyxga Bðéàe cnre' llkøîàiYvtg `l §¦¤¥¦§¨©§¨©Ÿ¨©§¦

'dYgwl(g dk mixac)dzpre' llka dpi` zyxge ,äøîàådkM §©§¨§¨§¨§¨§¨¨¨
'ebe 'Wi`l dUri(h dk my)mpi`y meyn dleqt mzvilgy ixd . ¥¨¤¨¦

.znl`e ml` zvilg mb leqtl yi df mrhn ok m`e ,d`ixw ipa
:xg` gqepa `ax ixac z` d`ian `xnbd ef `iyew gknék àlà¤¨¦

àôéñà àáøc øîzàepzpyn ly.øîzà,da epipyy,õìçpL Løç' ¦§©§¨¨©¥¨¦§©¥¥¤¤§©
.'äìeñt dúöéìç ,ïèwä ïî úöìBçäå ,äöìçL úLøçäåe,àáø øîà §©¥¤¤¤¨§¨§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©¨¨

úøîàc àzLäy,àákòî äéiø÷yxg zvilg zlqt df mrhne ©§¨§¨§©§¦¨§©§¨
,zyxge,äìeñt ïúöéìç eöìçL úîlàå ílà Cëéôìmd s` ixdy §¦¨¦¥§¦¤¤¤¨§£¦¨¨§¨

.d`ixw ipa mpi`ec `yixa epipyy dnúéðúîïédpi` d`ixwy ©§¦¦

`ed ,zakrnkzxaqàøéæ éaø øîàc .àøéæ éaøony zlila oica ¦©¦¥¨§¨©©¦¥¨
,zegpnaBa úákòî äléa ïéà äléáì éeàøä ìkxyt`y dgpn lk ± ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

ony dilr ozp m` s`e ,da zakrn dlilad oi` onya dlleal
.dxiyk enr dlleal `laåmle`äléa äléáì éeàø ïéàL ìk §¨¤¥¨§¦¨¦¨

Ba úákòî`id ixd dlila zevn da miiwl zexyt` oi` m` ± §©¤¤
lkn ,da zakrn d`ixwd oi`y s` ,dvilga ok enke .dleqt
miyxg dnaid e` maid m`e ,d`ixwl die`x didzy jixv mewn

.dleqt mzvilg d`ixw ipa mpi`e minl` e`
:dvlg `le dwwxy dnai oica dpc `xnbddéì eçìLux`n ¨§¥

l`xyiä÷÷øL äîáé ,ìàeîLc deáàì`le maid ipta oic ziaa ©£©¦§¥§¨¨¤¨§¨
,elrpn z` dvlg.õBìçz`weec dekixvdy jkn :`xnbd zwiicn ©§

,uelglî dì àìñtéàc ììkîl maiizdlïéçàs`e ,dwiwxd zngn ¦§¨§¦©§¨¨¦©¦
ick da ic mewn lkn ,weyl `ypidl dze` dxizn dpi` i`ceay

.dvelg oick meaia dxqe`l
:df oic xn`p `pz dfi` zhiya zxxan `xnbdàîéìéà ,éðî©¦¦¥¨

zhiyl meain zlqet dwiwxyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy epzpyna ©¦£¦¨
.ok xnel okzi `l ,dxyk dzvilg dwxi `le dvlg m`e ,zakrn

ixdyíB÷îa äîe ,àzLäyie dvlgyäåöî,dwiwx lyàkéàc ©§¨©§¨¦§¨§¦¨
øîéîì,akrz dwiwxdy xnel mewn yiy ±äåäc éãéîenk-] §¥©¦¦©£¨

[epivnyíéøeîéàà,zepaxw lyeäðúéì éëcepiptl [mpi`yk-] ©¥¦§¦¥©§
daxwdl miie`x mpi`e e`nhpy e` eca`py oebkéákòî àìoi` ± Ÿ§©§¥

,oaxwd xya zlik` z` zakrn mzxhwdåmle`eäðúéà ék §¦¦©§
epiptl [mpyiyk-]éákòîlr exhweiy cr xyad zlik` z` §©§¥

xyt`y onf lky xnel mewn did dwiwx iabl ok enke ,gafnd
ok it lr s`e ,dvilgd z` akrz dzeyrlàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dwiwxy,àákòî àìdwiwxd ici lry xnel okzi ji` ok m` Ÿ§©§¨
calaàìñtéà ïéçàîdpi` m` `ld .meain mig`l lqtz - ¥©¦¦©§¨

daeyg dpi`y oky lk ,devn da yiy mewna akrl daeyg
:zl`eye `xnbd dkiynn .dvilg `ll meail dnaid z` xeq`l

àlàåmeain zlqet dwiwxy ,xn`z dnìzhiyøæòìà éaøxaeqd §¤¨§©¦¤§¨¨
,zakrn dwiwxyàäådwiwxe dvilg ezhiylïéøéznä íéøác éðL §¨§¥§¨¦©©¦¦

,eäðéð,weyl dnaid xzid z` zeakrn odizy okyålkíéøác éðL ¦§§§¥§¨¦
ïéøéznäcgiïéìòî ïéàmelk [miliren-],äæ àìa äæ`aeiy itk ©©¦¦¥©£¦¤§Ÿ¤

dvilg `la dcal dwiwx s` ok m`e .cg` `pz zhiya jenqa
z` dxizn dpi` dnvr ipta odn zg` lk oky ,melk dpi`

.meain leqtl dwiwxl dl oi` ok m`e ,dnaid
:`xnbd dwiqnàlà`ed zlqet dwiwxy exn`y dnkzhiy,éaø ¤¨§©¦

envr ipta mdn cg` lk liren cgi mixiznd mixac ipyy xaeqd
,zereayd bga d`ad mgld izy zgpna epivn oky .zvwna
miyakd zaxwde ,minlyl miyak ipy dnr cgi mi`iany
.dlik`a ezxizne ,zegpn ly sebd zyecwa mgld z` zycwn

.df oica mi`pz ewlgpeíçlä ïéLc÷î ïéà úøöò éNák ,àéðúc§©§¨¦§¥£¤¤¥§©§¦©¤¤
sebd zyecwaäèéçLa àlà.calaïèçL ,ãöékmiyaklìïîL ¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

[minly myl-]ì ïîc ÷øæåíçlä Lã÷ ,ïîLxzipe sebd zyecwa §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` .dlik`aèçLmiyakd z`ì àlL÷øæå ïîLmnc z` ¨©¤Ÿ¦§¨§¨©

ìíçlä Lã÷ àì ,ïîLmyl miyakd elr `l oky ,sebd zyecwa ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
m`e .zxvr iyak zaegì ïèçLì àlL ïîc ÷øæå ïîL,ïîLmgld §¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

LBã÷,sebd zyecwaåy elit`LBã÷ Bðéà.dlik`a xzen zeidl ¨©¥¨
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøácmgldLBã÷ Bðéà ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥¨

sebd zyecwaì èBçLiL ãòì ïîc ÷Bøæéå ïîL.ïîLzrcly ixd ©¤¦§¦§¨§¦§¨¨¦§¨
zwixfe miyakd zhigy oebk ,cgi mixiznd mixac ipy lk ,iax
ic oi`y elit`e ,zvwna liren envr ipta mdn cg` lk s` ,mnc
zycwn `id mewn lkn ,mgld z` xizdl ick dcal dhigya
mixizn mixac ipyy ,dnaia oicd `ede .sebd zyecwa eze`
ipta mdn cg` lka ic oi`y s` ,dwiwxe dvilg ,weyl dze`

.meain dze` lqet `ed mewn lkn ,dxizdl ick envr
dwiwxy xaeqd xfrl` iax zhiyl wxy ,dler df yexitn
la` ,meain dze` zlqet dcal `id ixd dnaid xzida zakrn
leqtl dgeka oi` s` zakrn dpi`y xaeqd `aiwr iax zhiyl

:`xnbd dywn df itle .meainàáé÷ò éaø øîà éîeyä÷é÷ødcal ¦¨©©¦£¦¨§¦¨
äìñô àì,meainàìå äöìç ,àéðzäå Ÿ¨§¨§¨©§¨¨§¨§Ÿ
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zenai(ipy meil)

ä÷÷ødnaidäàø÷ àìåmiweqtd z`àìå ,ä÷÷ø .äøéLk dúöéìç ¨§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨¨§¨§Ÿ
,äöìç àìå ä÷÷ø àìå äàø÷ .äìeñt dúöéìç ,äàø÷ àìå äöìç̈§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¨¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨

LBçéî úéa ïàk ïéàbd zl`ey .meail zlqtp dpi`e ,[yyg-]:`xn ¥¨¥¥
épî,`ziixad diepy in zhiya ±àîéìéàzhiya,øæòéìà éaøixd ©¦¦¥¨©¦¡¦¤¤

,da epipyøîà àäå ,äøéLk dúöéìç äàø÷ àìå ä÷÷ø àìå äöìç̈§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨£¦¨¨§¥¨§¨¨©
,øæòéìà éaødyxta xn`p,'äNòé äëk'lky o`kneàeäL øác ©¦¡¦¤¤¨¨¥¨¤¨¨¤

ákòî äNòî.zakrn dwiwx s`e ,dvilgaàèéLt àlà ©£¤§©¥¤¨§¦¨
zhiya diepy `ziixadyàáé÷ò éaødpi` dwiwxy xaeqd ©¦£¦¨

.zakrnåixdéðz÷m`y ,`ziixaaäàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø ©¨¨¥¨§¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨
.äìeñt dúöéìçeïàîì,dleqt `id in iabl ±àîìòì àîéìéà± £¦¨¨§¨§©¦¥¨§¨§¨

`ld ,weyd on mc`l `ypdl dzxizn dwiwxd oi`yàèéLt§¦¨
,`edàîìòì àéøzLéàc äöéìç àéåä éîdvilg o`k yi ike ± ¦©§¨£¦¨§¦§©§¨§¨§¨

.weyl dpxizzyåàì àlàs`y epcnll `ziixad d`a [`l ike-] ¤¨¨
dze` zlqet `id mewn lkn ,zxzn dpi` dcal dwiwxy

maiizdln.ïéçàìok` :`xnbd dwiqndpéî òîLiax zhiyl s`y ¨©¦§©¦¨
.meail zlqet dwiwx `aiwr

:`xnbd zl`eyàáé÷ò éaøìeopi` dwiwxe d`ixwy xaeqd §©¦£¦¨
,zeakrnä÷é÷ø àðL éàî,meail zlqetyäéiø÷ àðL éàîe ©§¨§¦¨©§¨§¦¨

zlqet dpi`e 'yegin zia da oi`'y `ziixaa epipyy [d`ixw-]
:`xnbd daiyn .meailàúéàc äéiø÷[dpyiy-]älçza ïéamcew §¦¨§¦¨¥©§¦¨

e dvilgdóBqa ïéa,dvilgd xg`ldéì àôlçéî àìyyg oi` ± ¥©Ÿ¦©§¨¥
dvelg mr dvlg `le d`xwy dnaid z` etilgi mi`exdy
`l oiicre dvilg mcew `id ef d`ixwy exn`iy meyn ,dxenb

la` .meaia zxzen `id ok lre ,dvlgàúéì älçzác ,ä÷é÷ø§¦¨§©§¦¨¥¨
àúéà óBqáìemi`exd ,diptl `le dvilgd xg`l `l` dpi`y ± §©¦¨
zwwex dze`déì àôlçéîmeyn dxenb dvelga detilgi ± ¦©§¨¥

,dwiwxd mcew dvlg xaky exaqiyåmeaia dpxizp m`eúà §¨
éøLéîìlk [xizdl e`eai-]äöeìçmaiizdl,ïéçàìexfb ok lre §¦§¥£¨¨©¦

.meaia dxqe`l minkg dilr
:ef `xnina zxg` oeyl d`ian `xnbdeçìL éëä ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥¨¥¨§

déì.l`enyc dea`lä÷÷øL äîáédvlg `leõBìçz,okn xg`l ¥§¨¨¤¨§¨©§
÷Bøì äëéøö dðéàådvilgd xg`l,úøçà íòtdl ic `l` §¥¨§¦¨¨©©©¤¤

oky d`ian `xnbd .dvilgl mcew dzidy dpey`xd dwiwxa
:dyrnl dkld in` iax bdpàéää ékdnaiéaøc dén÷ì àéúàc ¦©¦§©§¨§©¥§©¦

,énàeáéúé äåä[ayie-]dén÷ ìîî øa àaà éaøe ,in` iaxcä÷÷ø ©¦£¨¨¦©¦©¨©¤¤©¥¨§¨
maid iptl dnaidénwî[iptl-]õBìçúc.elénà éaø déì øîà ¦©¥§©§¨©¥©¦©¦

,maildì õBìç,jlbxn lrpnd z` uelgl dl gpd ±dì éøLe £¨§¦¨
àøâézzian dze` glye dpxhtz ,xnelk ,daix z` dl xizz ± ¦§¨

.ztqep dwiwx `la oicàaà éaø déì øîà,in` iaxlïðéòa àäå ¨©¥©¦©¨§¨¨¦¨
÷øéî:in` iax eaiyd .dwiwx ±àäxakdì ä÷÷ødvlgy iptl ¥¨¨¨§¨¨

,`a` iax el`y aey .jka ice÷Bøéúå,dvilgd xg`l ztqep mrt §¥
äîeciqtz,Cëa,dxeza xen`d xcqk dligzkl bdpp `l recne ©§¨

m` :in` iax eaiyd .'eipta dwxie' jk xg`e 'elrp dvlge' mcew
ztqep mrt wxizàaøeç dépéî ÷éôð,dlwz jkn z`vl dlelr - ¨¦¦¥§¨

meynøcäéz úøîà éàc[xefgzy-]éøîà ,÷Bøéúåc mi`exdä÷é÷ø §¦¨§©¦§©§¥¨§¥§¦¨
àúéén÷dvilgd iptlnyàLLî da úéìexizie ,melk dpi` - ©©§¨¥¨§¨¨

,meaia dvlg `le dwxiy dnaiåef z` exizi m`éøLéîì éúà §¨¥§¦§¥
mb [xizdl e`eai-]äöeìçmaiizdl dxenb,ïéçàì.lirl x`eank £¨¨©¦

:`a` iax el`y aeyïðéòa àäådvilgd xg`l dwiwxd didzy §¨¨¦¨
ïøãñk,in` iax eaiyd .dxeza aezkd,àákòî àì ïøãñkdlekie §¦§¨§¦§¨Ÿ§©§¨

.dvilgd mcew mb wexilàeä[`a` iax]øáñin` iaxy dligza ¨©
déì éçãî à÷ ééeçcj` ,`nlra digcaçkLàå ÷c ÷ôðoiire `vi - ©¥¨§©¥¥§©¨§©§©

.in` iax ixack `ziixa `vne xacaäöéìç íéc÷äL ïéa ,àéðúc§©§¨¥¤¦§¦£¦¨
,éeNò äNòM äî ,äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéa ,ä÷é÷øìxcqd oi`e ¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©¤¨¨¨

.akrn
:iel l`ypy zel`y dnk d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷ôð éåì`vi ± ¥¦§©§¦§¨¨
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epi`y zn` azka myxpe ,minya xfbpy dn z` jl xne` -
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a oze`,déì eøîà .àLøãî éazncib zvilg lr el`yy dn ¥¦§§¨¨§¥
ixdy ,dxiyk `idy i`ce ,dipiyaéî[ike-]'ãéa äöìçå' áéúk ¦§¦§¨§¨§¨

,mc dwwxy dnai lr el`yy dn oke .`weec'÷Bø ä÷øéå' áéúk éîe¦§¦§¨§¨
i`e ,mzq 'dwxie' xn`p ixd ,mc `la cala wex rnyna didiy
dne .`id dxiyk dwiwxe ,wex zvw mca didi `ly xyt`
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okyäøBza ÷ñòc äaø .eúà÷ éìò úéácî ééaàå äaøcalaäéç ©¨§©©¥¦§¥¥¦¨¨©¨©£©©¨£¨
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eéçå,mipy daxdBîL ìò ïðçBé úçtLî ïúBà ïéøB÷ eéäåoax ly §¨§¨¦¨¦§©©¨¨©§
.i`kf oa opgei

:oic xfb lehia oipra zxg` dreny d`ian `xnbdìàeîL áø øîà̈©©§¥
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íc ä÷÷øL äîáé,maid iptlõBìçz,maiizz `leøLôà éàL éôì §¨¨¤¨§¨¨©§§¦¤¦¤§¨
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.øBäè àlà ,àîèzvxzn .wexa axern epi` eitn `veid mcy ixd ¨¥¤¨¨
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miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzenai
äìåñô äúöéìç äàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø.lif`e yxtnck ,oig`d lr dzlqete Ð

ùåçéî úéá ïàë ïéà.dlqt `l meaiin elit`e Ðïàîìipz `zkld i`nl :xnelk Ð

dleqt?àîéìéà`nlrl da `ixzyn `lc Ð.`hiyt Ðäìñôéàã ïðéòåîùàì åàì àìà
ïéçàîdleqt dvilg epipyy mewn lk :(a,ck) oihib zkqna ol `niiwc Ðdleqt Ð

zlqeteleqt hb ,oig`d lron lqete leqt Ð

.dpedkdä÷é÷ø àðù éàî.dlqtc Ðàðù éàîå
äàéø÷zia o`k oi` ipzwc ,dlqt `lc Ð

.iakrn `w `l dicicl ediiexze li`ed ,yegin

äééø÷xg`l oia ,"inai o`n" dvilg mcew oia Ð

,"dyri dkk" dvilgmaiizz opixn` inp i`Ð

jd xninl izilc ,dvelga iypi`l `tlgin `l

dvilg xzainwnc diixw jd :ixn`c ,maiiz`

xza `l` `zilc ,dwiwx la` .i`ed dvilg

dvilgjd :exn`ie ,iypi`l `tlgin Ð

dwwxcnikd elit`e ,`yixa dl dvlg i`ce Ð

.oig`l dvelg ixyinl iz`e ,znaiizne dxcd

àøâéú äì éøùåxeht :xnelk Ðdpglyezian

.oicàùùî äá úéì àúééî÷ ä÷é÷ø éøîàÐ

dnaiiznc ifgc o`ne ,oig`n dlqt `lexaq

opixye ,digxe` ik i`ed dvilg xza dwiwx

.oig`l dvelgõåìçúù åäî.dipiya Ðäîáé
ä÷÷øùåäî íã`ziilrn dvilg i`ed in Ð?

à'åë êì ãéâà ìá,l`ipca `ed `xwn Ð

lk z` jl cib` :el xn` j`lndyxfbpd

`ki`c llkn .zn` `ede ,azka meyxe minya

zn` epi`c azk minya?.dinza !áéúë éî
÷åø ä÷øéå`l` my `di `lc rnyn iedilc Ð

wex?wex elit`e ,aizk `nzq "dwxie"xace

.wex igevgv `la xyt` i` inp `kde .xg`

úîà áúëá`ed jexa yecwdy Ðezn`n

,eniiwne.elhane xfeg epi`eàáø øîàÐ

.`ax xn`e opiqxb `le ,opiqxbåàöîäáÐ

.zr lka ievn oi`y rnynõåìçú`le Ð

.ediilr dlqti`c ,cer maiizzíã àäé ìåëé
åéôî àöåéä,wexk `nh Ðitn `veid mce

eaefk `nh ezn`eixweody ,eilbx inine

eizepiirn.dxeng d`neh oi`nhe ,af ly

úööåî.wex igevgv `la xyt` i` Ð
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äëëakrn dyrn `edy xac dyri(a,dq oixcdpq) xn`c o`nle :xn`z m`e Ð

rexb dyrn mewn lknc :xnel yie ?d`ixw opihrnn ikid dyrn ied eit zniwrc

.lecb dyrn `edy ,lewa bidpnl inc `l ,inp i` .dwiwxn xzei `edïéçàìdleqtÐ

lk :(a,ck oihib) "hbd lk"a xn`c o`nl elit`e .dleqt ipzwcn ,oig`l dlqety rnyn

dleqt dvilg minkg epyy mewnzlqet dpi` Ð

zia o`k oi` ipzw `lcn wiic `kd ,oig`d lr

itc ,qxhpewd yexitk `lce .yegin`iz`c yx

dleqt dvilg minkg epyy mewn lk xn`c o`nk

ok m`c .zlqetivn ded weic mey `la Ð

.dizeek inewe`léîcia dvlge aizk`de Ð

oinia ezvlegy inlyexia xn`wcdevnl Ð

.`kil `aekir la` ,`nlra

àáøez`w ilr ziacn iia`e,qxb "dax" Ð

wxta xn`ck ,odk ded `l `axc

il ikf :dirnyl dil xn`c (`,blw oileg) "rexfd"

cr" wxta xn`c ,odk did dax la` .`zpzn

opixn`e ,aexa dl liha dax :(`,fk zexeka) "dnk

ipa iig :`ax xn` ,(`,gk) ohw cren zkqna

dax :cr ,'ek `zlin `ilz `zekfa e`l ipefne

xn`ck .oipy miryz `cqg axe oipy oirax` dig

epiax axd dywd .oipy oirax` dig dax `kd inp

xn`c ,wiqr inp micqg zelinbac :opgl`

`le izii :dax xn` (a,gv oixcdpq) "wlg"a

ikd xn xn` `nrh i`n :iia` dil xn` ,diping`

xn ?'ekmicqg zelinb ,`ki` dxez Ð!`ki` Ð

zelinba jk lk wiqr `lc :wgvi epiax xn`e

lvpiy ick la` ,ilr zia zxifbn lvpiy micqg

zeikf x`y mby ,ecia did giyn ly elagn

zxqna xn`wc `d i`ne :xn`z m`e .el zecner

`l` `zlin `ilz `zekfa `lc (`,gk) ohw cren

,oipy oirax` `l` dig `l daxcn .`lfna

:xnel yie ?ilr ipan didy itl mrh epiid `nlce

xtkzn `ed cala dxezac `axl dil `xiaqc

micqg zelinba wqr dax mby ,cere .daxl enk

.(a,gv oixcdpq) "wlg"a xn`ck

äîáéuelgz mc dwwxyegly `xwirn Ð

egly jk xg`e ,dwwxy dnaid lirlc `edd dil

.uelgz mc dwwx elit`c dil
dphw
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ä÷÷øL äîáé :déì eçìL éëä ,éøîàc àkéàå .ïéçàì̈©¦§¦¨§¨§¦¨¦¨§¥§¨¨¤¨§¨
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déì øîà .àøâéz dì éøLå dì õBìç :éîààaà éaø: ©¦£¨§¨¥¨¦§¨£©¥©¦©¨
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קעט miwxt dyelya` cenr dw sc ± iriax wxtzenai
äìåñô äúöéìç äàø÷ àìå äöìç àìå ä÷÷ø.lif`e yxtnck ,oig`d lr dzlqete Ð

ùåçéî úéá ïàë ïéà.dlqt `l meaiin elit`e Ðïàîìipz `zkld i`nl :xnelk Ð

dleqt?àîéìéà`nlrl da `ixzyn `lc Ð.`hiyt Ðäìñôéàã ïðéòåîùàì åàì àìà
ïéçàîdleqt dvilg epipyy mewn lk :(a,ck) oihib zkqna ol `niiwc Ðdleqt Ð

zlqeteleqt hb ,oig`d lron lqete leqt Ð

.dpedkdä÷é÷ø àðù éàî.dlqtc Ðàðù éàîå
äàéø÷zia o`k oi` ipzwc ,dlqt `lc Ð

.iakrn `w `l dicicl ediiexze li`ed ,yegin

äééø÷xg`l oia ,"inai o`n" dvilg mcew oia Ð

,"dyri dkk" dvilgmaiizz opixn` inp i`Ð

jd xninl izilc ,dvelga iypi`l `tlgin `l

dvilg xzainwnc diixw jd :ixn`c ,maiiz`

xza `l` `zilc ,dwiwx la` .i`ed dvilg

dvilgjd :exn`ie ,iypi`l `tlgin Ð

dwwxcnikd elit`e ,`yixa dl dvlg i`ce Ð

.oig`l dvelg ixyinl iz`e ,znaiizne dxcd

àøâéú äì éøùåxeht :xnelk Ðdpglyezian

.oicàùùî äá úéì àúééî÷ ä÷é÷ø éøîàÐ

dnaiiznc ifgc o`ne ,oig`n dlqt `lexaq

opixye ,digxe` ik i`ed dvilg xza dwiwx

.oig`l dvelgõåìçúù åäî.dipiya Ðäîáé
ä÷÷øùåäî íã`ziilrn dvilg i`ed in Ð?

à'åë êì ãéâà ìá,l`ipca `ed `xwn Ð

lk z` jl cib` :el xn` j`lndyxfbpd

`ki`c llkn .zn` `ede ,azka meyxe minya

zn` epi`c azk minya?.dinza !áéúë éî
÷åø ä÷øéå`l` my `di `lc rnyn iedilc Ð

wex?wex elit`e ,aizk `nzq "dwxie"xace

.wex igevgv `la xyt` i` inp `kde .xg`

úîà áúëá`ed jexa yecwdy Ðezn`n

,eniiwne.elhane xfeg epi`eàáø øîàÐ

.`ax xn`e opiqxb `le ,opiqxbåàöîäáÐ

.zr lka ievn oi`y rnynõåìçú`le Ð

.ediilr dlqti`c ,cer maiizzíã àäé ìåëé
åéôî àöåéä,wexk `nh Ðitn `veid mce

eaefk `nh ezn`eixweody ,eilbx inine

eizepiirn.dxeng d`neh oi`nhe ,af ly

úööåî.wex igevgv `la xyt` i` Ð
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rexb dyrn mewn lknc :xnel yie ?d`ixw opihrnn ikid dyrn ied eit zniwrc

.lecb dyrn `edy ,lewa bidpnl inc `l ,inp i` .dwiwxn xzei `edïéçàìdleqtÐ

lk :(a,ck oihib) "hbd lk"a xn`c o`nl elit`e .dleqt ipzwcn ,oig`l dlqety rnyn

dleqt dvilg minkg epyy mewnzlqet dpi` Ð

zia o`k oi` ipzw `lcn wiic `kd ,oig`d lr

itc ,qxhpewd yexitk `lce .yegin`iz`c yx

dleqt dvilg minkg epyy mewn lk xn`c o`nk

ok m`c .zlqetivn ded weic mey `la Ð

.dizeek inewe`léîcia dvlge aizk`de Ð

oinia ezvlegy inlyexia xn`wcdevnl Ð

.`kil `aekir la` ,`nlra

àáøez`w ilr ziacn iia`e,qxb "dax" Ð

wxta xn`ck ,odk ded `l `axc

il ikf :dirnyl dil xn`c (`,blw oileg) "rexfd"

cr" wxta xn`c ,odk did dax la` .`zpzn

opixn`e ,aexa dl liha dax :(`,fk zexeka) "dnk

ipa iig :`ax xn` ,(`,gk) ohw cren zkqna

dax :cr ,'ek `zlin `ilz `zekfa e`l ipefne

xn`ck .oipy miryz `cqg axe oipy oirax` dig

epiax axd dywd .oipy oirax` dig dax `kd inp

xn`c ,wiqr inp micqg zelinbac :opgl`

`le izii :dax xn` (a,gv oixcdpq) "wlg"a

ikd xn xn` `nrh i`n :iia` dil xn` ,diping`

xn ?'ekmicqg zelinb ,`ki` dxez Ð!`ki` Ð

zelinba jk lk wiqr `lc :wgvi epiax xn`e

lvpiy ick la` ,ilr zia zxifbn lvpiy micqg

zeikf x`y mby ,ecia did giyn ly elagn

zxqna xn`wc `d i`ne :xn`z m`e .el zecner

`l` `zlin `ilz `zekfa `lc (`,gk) ohw cren

,oipy oirax` `l` dig `l daxcn .`lfna

:xnel yie ?ilr ipan didy itl mrh epiid `nlce

xtkzn `ed cala dxezac `axl dil `xiaqc

micqg zelinba wqr dax mby ,cere .daxl enk

.(a,gv oixcdpq) "wlg"a xn`ck

äîáéuelgz mc dwwxyegly `xwirn Ð

egly jk xg`e ,dwwxy dnaid lirlc `edd dil

.uelgz mc dwwx elit`c dil
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יבמות. פרק שנים עשר - מצות חליצה דף קה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"דאגה בלב איש ישחנה" ישיחנה לאחרים . . לאחרים רק בגוף, אבל מאוחדים איתו עימו, שמרגישים את עניינו.
היום יום כה סיוון



miwxtקפ dyelyaa cenr dw sc ± iriax wxtzenai
øéàî éáø éøáã åæhbk ryz oa zvilg eyr :(`,ev zenai) "dax dy`d"a xn`c Ð

.lecbaíéøîåà íéîëç ìáàxn`nk ryz oa z`ia eyr :ixn`e ,mzd dilr ibiltc Ð

.dizek dil `xiaq `l dvilga la` ,lecbaíåìë ïè÷ úöéìç ïéàdlqetl elit` Ð

.eilrøéàî éáø éøáã åæ.oinaiin `le oivleg `l dphwe ohw xn`c dil opirnyc Ðäùà
ùéàåmixac) aizkc Ðuetgi `l m`e" :(dk

"yi`d`lc ab lr s` ,inp dy`e .ohw `le Ð

,dl ywzi`c ,yi`k dlecb opira ,`herin aizk

."dxryd eznai dzlre" :`xw `edda aizkc

äèîì åéðéòmeyn ,l`xyi ux` itlk Ð

iale ipir eide" :aizkck ,`niiw mzd dpikyc

."myàúáéúîì éáø àúà,yxcnl Ðirai`e

.dizkec` azinl cg lkéñåé éáøá ìàòîùé éáø
z` xkeyd"a opixn`ck ,ded xya lra Ð

.(`,ct `rivn `aa) "milretdìéæàå òñôîÐ

.h`l jledïãáà.did iax ly ecinlz Ð

äéñôøèîì éáø äéì÷ùÐrnyy lr ,elenbl

.dgin `leä÷ãá ÷åôizy d`iad m` Ð

.zexryúëéøö àì.dwcainl Ðï÷æ äøåä øáë
.iqei iax Ðïãáà òøèöðoeyl ly eyper Ð

rxd.mirbp Ðéáøá ìù åéøáãîlk .iqei iax Ð

"iaxa".lecb mc` oeyl Ðúöìåç äðè÷Ð

`idyn,zehertkopzc ,ray xak ziy xak

gwn ogwn zehertd :(`,hp) oihib zkqna

,dvilg oiprl ,jkld .oilhlhna xknn oxknne

herin aizk `le li`ed`idyn dxiyk Ð

oigadl hrn zrceiy ,dfd wxta.íéøãð úðåòì
opzck ,zexry izy onfl mcew zg` dpy Ð

dcp) "otec `vei" wxtadxyr zg` za :(a,dn

dixcp cg` meie dpy,miwcapmyl zrcei m`

dyicwde dxcp in.oiniiw dixac Ðäëìä ïéà
âåæä åúåàë.dyly irac ,`nw `pzk `l` Ð

'åë ïîçð áø øîàäå.(a,`w) `wxit yixa Ðà÷
âåæä åúåàë äëìä ïéà ïì òîùîab lr s`c Ð

ipzwe ,mipya dvlg ipzwck ,`ed car i`c

.oixiyknãáòéã àúìúá éâñã éìéî éðäÐ

aexw odn cg` `vnpe dylya dvlg :ipzwck

mixyk mlek `d ,dleqt leqt e`dvilg Ð

iaxk ,dyng irail dlgzkl la` .dxiyk

dcedi iaxc `zbelt iab ol rnyn `w ,dcedi

.`nw `pzk `zkld
ìò
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äðè÷dleqt dvilg dvlg `l m`e licbzyn uelgz dvlgy`l i`n` :xn`z m`e Ð

dphwac meyn (gkenck) :xnel yie ?ohwe zyxge yxg icda dphw edl ipze aixr

dleqt `pzc oeik ,mewn lkn :xn`z m`e .`xnba iqei iax biltuelgzy ipz i`n` Ð

`pin` ded dphw iab ipz ded `l i`c :xnel yie ?ohw iab dil ipz `lc ,cere ?licbzyn

dy` opiywnc `dc ,opaxcn dleqt dzvilgc

uelgz ipz ikdl ,dxezd on epi` yi`l

dphw zvilgc opireny`l ,oeyl xezi ,licbzyn

inlyexia ,edine .ohw zvilg enk ,melk dpi`

`l m`e ,licbzyn uelgz :dpynd xcqa opiqxb

dvlg`dc xaeqy rnyn .dxiyk dzvilg Ð

la` ,opaxcn epiid yi`l dy` xi`n iax yiwnc

`caera ogky`ck ,dlgzkl zvleg iqei iaxl

.xi`n iaxk dl iwen inp inlyexiae .onwlc

àáà.`lilw `pyil "oca`"e ,inlyexia ocei

éîmr iy`x lr rqti yecw mr el jixvy

yecwoixcdpqc `nw wxta xn`c `de Ð

yecw mr iy`x lr rqti `ly oiicl dxdf` :(a,f)

:inp i` .yecw mr jxevl `vi `ly `kid epiid Ð

dn lk ekxc xvwl el yi jxevl `vi elit`

owfl dxdf` :(a,al oiyeciw) opixn`ck ,lekiy

gixhi `ly:`ipz (a,bi) zeixedae ."z`xie"n Ð

oikixv xeavdy onfa ,minkg icinlze minkg ipa

qpkp jxevl `vi ,'ek mrd iy`x lr oiriqtn mdl

enewna ayeie`ztqezae .mrd jxevl :yexit Ð

.mrd jxevl `vi :`icda opiqxb

àáømixcp zperl ribzyn xn`m`e Ð

(`,en dcp) "otec `vei" wxtac :xn`z

dpi` dizepy llkl dribdy dphw :`ax xn`w

ik :wiqne .oipniq d`iad dwfg ,dwica dkixv

`ax xn`wdvilgl la` ,oe`inl Ð`ira Ð

:mz epiax xne`e ?dvlg `l dphw `nl` .dwica

edi` la` ,iqei iaxc `ail` `kd ixii` `axc

wiqnc `de .zexry izy `iazy cr xaq diteb

zexry izy `iazy cr `zklde :`kd`neiq Ð

(`,dq oihib) "lawzd" wxtae .`ed `zlinc

zperl ribd ,ohwa zecn yly iab `ax xn`wc

dphwa ocbpke ,ycwd eycwde xcp excp mixcpÐ

:cere .iqei iaxc `ail` dyer ef dcn ,zvleg

"zny in"c `idd gkn my giked wgvi epiaxc

.`ax `le ,qxb daxc (`,dpw `xza `aa)

äìçúëìdyng iracenll yi o`kn Ð

elit` dyng jixv oi`c

opicar `zlin ineqxtl ,edine .dlgzkl

.dynga

éáømixiykn xlcpqd opgei iaxe oerny

mipyaoeyl `l` ,mipy `wec e`le Ð

qixb `l qxhpewae .mipy hwp `nlra zecr

.mipy

àáåoixeq`d ziaa `aiwr iax iptl dyrnÐ

`icda rnyn oizipzna `de :xn`z m`e

dvlgy dyrn :ipzwc ,oixeq`d ziaa dvlgy

iax iptl dyrn `ae ,oixeq`d ziaa dpial epia

`a opiqxb mixtq daxdac :xnel yie ?`aiwr

ziaa inp i`we ,e"ie `la ,`aiwr iax iptl dyrn

hiyt ikide :xn`z m`e .`aiwr iax` oixeq`d

,oixeq`d ziaa `aiwr iax iptl `a dyrndy

`ay `xnbd rceic :xnel yie ?i`xa` `a `le

:inlyexia xn`ck .oixeq`d ziaa eiptlopgei iax

did ,`aiwr iaxc oiyeag inew xar xlcpqd

.xyk jl zi` ,oiyek jl zi` :dil xn` ,dizeek on diyix dil wic` ?edn dpial epia dvlg ,oixepv ira o`ne ,oihgn ira o`n :xn`e fixkn
iza
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,øéàî éaø éøác Bæ :áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦
äpè÷" .íeìk ïè÷ úöéìç ïéà :íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¥£¦©¨¨§§©¨

'åëå äöìçLBæ :áø øîà äãeäé áø øîà ."éaø éøác ¤¨§¨¨©©§¨¨©©¦§¥©¦
øéàîäMà ïðéLwîe ,äLøta áeúk "Léà" :øîàc . ¥¦§¨©¦¨©¨¨¨©§¦©¦¨

,äLøta áéúk "Léà" :íéøîBà íéîëç ìáà .Léàì§¦£¨£¨¦§¦¦§¦©¨¨¨
éaø ¯ íéîëç ïàî .äpè÷ ïéa äìBãb ïéa ¯ äMà¦¨¥§¨¥§©¨©£¨¦©¦

c .àéä éñBéàéiç éaø,éáúé eåä éaø øa ïBòîL éaøå ¥¦§©¦¦¨§©¦¦§©©¦¨¨§¦
éøö ìltúnä :øîàå eäéépéî ãç çútåéðéò ïziL C ¨©©¦©§§¨©©¦§©¥¨¦¤¦¥¥¨

ãçå ,"íéîiä ìk íL éaìå éðéò eéäå" :øîàpL ,ähîì§©¨¤¤¡©§¨¥©§¦¦¨¨©¨¦§©
."íétk ìà eðááì àOð" :øîàpL ,äìòîì åéðéò :øîà̈©¥¨§©§¨¤¤¡©¦¨§¨¥¤©¨¦
øîà ,eäééaâì éñBé éaøa ìàòîLé éaø àúà éëäcà©§¨¦£¨©¦¦§¨¥§©¦¥§©©§£©
:eäì øîà .älôúa :déì eøîà ?eúé÷ñò éàîa :eäì§§©¨§¦¨§¥¦§¦¨£©§

éøö ìltúnä ,àaà øîà Ckähîì åéðéò ïziL C ¨£©©¨©¦§©¥¨¦¤¦¥¥¨§©¨
.eìlä úBàø÷î éðL eîéi÷úiL éãk ,äìòîì Baìå§¦§©§¨§¥¤¦§©§§¥¦§¨©¨
eáéúé ,éìél÷ eåäc ,eäðéà .àzáéúîì éaø àúà éëäcà©§¨¦£¨©¦¦§¦§¨¦§§¨©¦¥§¦
äåä ,déø÷Bé ábà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø .eäéézëeãa§§©§©¦¦§¨¥§©¦¥©©§¥£¨
òqônL äæ àeä éî :ïãaà déì øîà .ìéæàå òqôî§©©§¨¥£©¥©§¨¦¤¤§©¥©

a ìàòîLé éðà :déì øîà .LBã÷ íò éLàø ìòéaø ©¨¥©¨£©¥£¦¦§¨¥§©¦
éñBéäzà éëå :déì øîà .éaøî äøBz ãBîìì éúàaL , ¥¤¨¦¦§¨¥©¦£©¥§¦©¨

äéä äùî éëå :déì øîà ?éaøî äøBz ãBîìì ïeâä̈¦§¨¥©¦£©¥§¦Ÿ¤¨¨
äùî éëå :déì øîà ?äøeábä étî äøBz ãBîìì ïeâä̈¦§¨¦¦©§¨£©¥§¦Ÿ¤
áø øîà ?àeä íéäìà Eaø éëå :déì øîà ?äzà©¨£©¥§¦©§¡Ÿ¦£©©
"Eaø" déì øîà÷c ,déñtøhîì éaø déì÷L :óñBé¥§©¥©¦§¦©§§¥§¨¨©¥©§
øîà .éaøc dén÷ì äîáé àéúà éëäcà ."éaø" àìå§¨©¦©§¨¦¨§¨§¨¨§©¥§©¦£©
déì øîà ,÷ôðc øúáì .d÷ãa ÷Bt :ïãaàì éaø déì¥©¦§©§¨§©¨§¨©¦§©£©¥
,äLøta áeúk "Léà" :àaà øîà Ck :ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨£©©¨¦¨©¨¨¨
,àz :déì øîà .äpè÷ ïéa äìBãb ïéa ¯ äMà ìáà£¨¦¨¥§¨¥§©¨£©¥¨

òqôî÷ .ï÷æ äøBä øák ,zëéøö àìøîà .éúàå ïãaà ¨§¦©§§¨¨¨¥¨§©©©§¨§¨¥£©
a ìàòîLé éaø déìéñBé éaøéøvL éî :LBã÷ íò Bì C ¥©¦¦§¨¥§©¦¥¦¤¨¦©¨

éøö ïéàL éî .LBã÷ íò éLàø ìò òqôé ¯?LBã÷ íò éLàø ìò òqôé Càéä ¯ LBã÷ íò Bì C §©©©¨¥©¨¦¤¥¨¦©¨¥©§©©©¨¥©¨
ézëeãa íe÷ :ïãaàì éaø déì øîà,åéðá éðL eòáèå ,ïãaà òøèöð äòL dúBàa :àðàz .C £©¥©¦§©§¨§§¥¨¨§¨¨¨¦§¨©©§¨§¨§§¥¨¨

éøa :÷çöé øa ïîçð áø øîà .åéúBlë ézL eðàîe.àîìò éàäa ïãaàì déôñëc àðîçø C ¥£§¥©¨¨©©©§¨©¦§¨§¦©£¨¨¦§©¥§©§¨§©¨§¨
òébzL ãò :øîà àáø .úeèeòôa úöìBç äpè÷ :ãBîìð éaøa ìL åéøácî :éîà éaø øîà̈©©¦©¦¦§¨¨¤§©¦¦§§©¨¤¤¦§¨¨¨©©¤©¦©

'åëå íéðLa äöìç" .úBøòN ézL àéázL ãò :àúëìäåã .íéøãð úðBòìóñBé áø øîà ." §©§¨¦§¦§§¨©¤¨¦§¥§¨¨§¨¦§©¦¨©©¥
øîàc !àðîéæ àãç :ïîçð áø øîà àäå .âefä BúBàk äëìä ïéà :ïîçð áø øîà éîeéðî øa©©§¥¨©©©§¨¥£¨¨§©§¨£©©©§¨£¨¦§¨©£©

ìLa äöéìç :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áøäåä àúéén÷ Cä øîzéà éàc ,éëéøö !äL ©¥©©§¥£©©©§¨£¦¨¦§¨§¦¦§¦¦§©©©©§¨£¨
¯ ãáòéc ìáà ,äléçzëì ¯ éléî éðä :àðéîàeléôà,éøzïì òîLî à÷BúBàk äëìä ïéà : ¨¦¨¨¥¦¥§©§¦¨£¨¦£©£¦§¥¨©§©¨¥£¨¨§

ìáà ,ãáòéc :àðéîà äåä ,àn÷ àpúk àlà âefä BúBàk äëìä ïéà ïðéòeîLà éàå .âefä©§¦©§¦©¥£¨¨§©¤¨§©¨©¨£¨¨¦¨¦£©£¨
'åë eöìçL äNòî" .àëéøö ,äMîç éòaéì äléçzëìäãeäé áø øîà ?àðòãé éî dðéáì Bðéa ." §©§¦¨¦¨¥£¦¨§¦¨©£¤¤¨§¥§¥¨¦¨©£¨¨©©§¨

,éàøaà dðéáì Bðéa eöìçL äNòî :eäì àéòaéà .õeçaî BúBà ïéàBø íéãòå :ìàeîL øîà̈©§¥§¥¦¦¦©¦©£¨§©£¤¤¨§¥§¥¨©§¨¦
úéáa dðéáì Bðéa eöìçL äNòî :àîìc Bà ,ïéøeñàä úéáa àáé÷ò éaø éðôì äNòî àáe¨©£¤¦§¥©¦£¦¨§¥¨£¦¦§¨©£¤¤¨§¥§¥¨§¥
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יבמות. פרק שנים עשר - מצות חליצה דף קה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zenai(ipy meil)

,áø øîà äãeäé áø øîà`aaBæ,epzpynaøéàî éaø éøác.`id ¨©©§¨¨©©¦§¥©¦¥¦
dxizn dpi`y s` ,'dleqt dvilg' dpyna xn`py mewn lk oky
,meail dze` zlqet `id opaxcn mewn lkn ,weyl dnaid z`
epipyy dn ok m`e .meaia dxezd on dxeq`d dvelg oick

xi`n iax zhiyl `l` epi` ,dleqt ohw zvilgy epzpynalirl)

(.evz` zlqet cg` meie mipy ryz oan ohw zvilgy xaeqd
.meail dnaid,íeìk ïè÷ úöéìç ïéà ,íéøîBà íéîëç ìáàoiicre £¨£¨¦§¦¥£¦©¨¨§

.meaia zxzen `id
:epzpyna epipy'åëå äöìçL äpè÷.licbzyn uelgzáø øîà §©¨¤¨§¨¨©©
,áø øîà äãeäé`aaBæepzpynaøéàî éaø éøác,`id'Léà' øîàc §¨¨©©¦§¥©¦¥¦§¨©¦
,äLøta áeúkxn`py(e dk mixac)z` zgwl Wi`d uRgi `l m`e' ¨©¨¨¨§¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤

,ohw `le uleg lecb 'yi`' `weecy o`kne ,'ebe 'FYnaiïðéLwîe §¦§©§¦©
[miyiwne-],Léàì äMàdzlre' aezkd jynda xn`py dn s`y ¦¨§¦

.zvleg dpi` dphw la` ,dlecb dnaia `l` epi` 'dxryd eznai
'Léà' íéøîBà íéîëç ìáàlecbäLøta áéúk,maid iabl `weec £¨£¨¦§¦¦§¦©¨¨¨

d la`äìBãb ïéa äMàeäpè÷ ïéadnaid dywed `le ,zvleg ¦¨¥§¨¥§©¨
:`xnbd zyxtn .mailíéîëç ïàîlr miwlegd minkg md in - ©£¨¦

zhiy ,xi`n iax.àéä éñBé éaøjezn dixacl xewn d`ian `xnbd ©¦¥¦
:dlitz oipra xg` oecip d`ian jk ab`e ,didy dyrnàéiç éaøc§©¦¦¨

éáúé eåä éaø øa ïBòîL éaøå.iax ly eyxcn ziaaeäéépéî ãç çút §©¦¦§©©¦£¨§¥¨©©¦©§
ö ìltúnä ,øîàåéøïziL Cz`ähîì åéðéòmeyn ,ux`d itlk §¨©©¦§©¥¨¦¤¦¥¥¨§©¨

,ycwnd mewna ux`a z`vnp dpikydyøîàpL(b h '` mikln)eéäå' ¤¤¡©§¨
,øîà ãçå .'íéîiä ìk íL éaìå éðéòz` oziy jixv lltzndåéðéò ¥©§¦¦¨¨©¨¦§©¨©¥¨

,äìòîì,minya `ed dpikyd mewn xwiry meynøîàpLb dki`) §©§¨¤¤¡©
(`níétk ìà eðááì àOð'.'minWA l` l`éëäcà[miizpia-]àúà ¦¨§¨¥¤©¨¦¤¥©¨¨¦©§¨¥£¨

,eäééaâì éñBé éaøa ìàòîLé éaøeezé÷ñò éàîa ,eäì øîàdna - ©¦¦§¨¥§©¦¥§©©§¨©§§©©§¦
.miwqer mz`a ,déì eøîàipiipr,älôúzzl lltznd jixv okid ¨§¥§§¦¨

.eipir z`àaà øîà Ck ,eäì øîà,[iqei iax]éøö ìltúnäïziL C ¨©§¨¨©©¨©¦§©¥¨¦¤¦¥
ähîì åéðéò,ux`a `idy dpikyd mewnlåz` mle`Baì`ed ¥¨§©¨§¦
oiekl jixväìòîì,minyl,eìlä úBàø÷î éðL eîéi÷úiL éãkmb §©§¨§¥¤¦§©§§¥¦§¨©¨

.'mitk l` epaal `yp' mbe ,'minid lk my iale ipir eide'
dyrn ick jez iax icinlz oia xxerzdy gekie d`ian `xnbd

:xeaivd ceak oipra dféëäcà[miizpia-]àzáéúîì éaø àúà ©§¨¥£¨©¦¦§¦§¨
.mnewn lr zayl mlek eklde ,ezyxc z` yexcleäðéàiax - ¦§

iax xa oerny iaxe `iigéìél÷ eåäc[lw mteby-]eäéézëeãa eáéúé ©£©¦¥§¦§§©§
la` ,dxdna mnewna eayiizd -éñBé éaøa ìàòîLé éaødidy ©¦¦§¨¥§©¦¥

,xya lradéø÷eé ábàenewnl ribdl witqd `l [ecaek zngn-] ©©§¥
e ,mnewn lr mixg`d eayiizdy iptlìéæàå òqôî äåäjxvede ± £¨§©©§¨¦

.enewnl ribdl ick yxcnd ziaa miayeid iab lr eh`l reqtl
ïcáà déì øîà,iqei iaxa l`rnyi iaxl iax ly ecinlzàeä éî ¨©¥©§¨¦

,éñBé éaøa ìàòîLé éðà ,déì øîà .LBã÷ íò éLàø ìò òqônL äæ¤¤§©¥©©¨¥©¨¨©¥£¦¦§¨¥§©¦¥
déì øîà .éaøî äøBz ãBîìì éúàaL,oca`ïeâä äzà éëå[ie`x±] ¤¨¦¦§¨¥©¦¨©¥§¦©¨¨

déì øîà .éaøî äøBz ãBîìì,jixacl ,iqei iaxa l`rnyi iaxéëå ¦§¨¥©¦¨©¥§¦
,äøeábä étî äøBz ãBîìì ïeâä äéä äLîd`xp did `ed mb `ld ¤¨¨¨¦§¨¦¦©§¨

.eiptl cnr xeaivd lke ayiy jka xeaivd ceaka lwink`l`
.jxevd mewna xeaivd ceaka lwdl xzeny o`kndéì øîà̈©¥

,oca`äzà äLî éëådid ok lre ,el mikixv eid l`xyi mr lky §¦¤©¨
.jkl ie`x jpi` dz` la` ,xeaivd ceaka lwdl i`yxdéì øîà̈©¥

,eixac gqepk eaiyde iqei iaxa l`rnyi iaxéëåiaxíéäìà Eaø §¦©§¡Ÿ¦
àeäitn dxez cenll ie`x did dyny myke ,el mikixv lkdy

.iaxn dxez cenll ip` ie`x ok ,dxeabdéaø déì÷L ,óñBé áø øîà̈©©¥©§¥©¦
déñôøèîìz` oca` dfiay rnyy jk lr elenb z` iax laiw - §©§©§¥

jka ,ecia dgin `le iqei iaxa l`rnyi iaxdéì øîà÷ciax §¨¨©¥
ike' ,oca`l iqei iaxa l`rnyiEaø'midl`àìåike' el xn`éaø ©§§Ÿ©¦

.iax ly ecinlz did iqei iaxa l`rnyi iax mby s`e ,'midl`
:df dyrn ly ekynd z` d`ian `xnbdéëäcà[miizpia-]àéúà ©§¨¥©§¨

éaøc dén÷ì äîáé.dzvilg jxevld÷ãa ÷Bt ,ïcáàì éaø déì øîà §¨¨§©¥§©¦¨©¥©¦§©§¨¦§¨

izy d`iad xak m` dwceal ick dnaid mr dvegd `v -
.dvilgl die`x `ide zexry÷ôðc øúáìoca`éaø déì øîà §¨©¦§©¨©¥©¦

ìàòîLé,iaxl iqei iaxaàaà øîà Ckmpn` ,[iqei iax]'Léà' ¦§¨¥¨¨©©¨¦
äLøta áeúk,uleg epi` ohwy epcnlläMà ìáàzvlegïéa ¨©¨¨¨£¨¦¨¥

äìBãbe,äpè÷ ïéaizy d`iad m` dwceal jixv oi` ok m`e §¨¥§©¨
e ,eixac z` iax laiw .zexrydéì øîà,oca`làzzial [aey-] ¨©¥¨

e yxcndzëéøö àì,dwcealï÷æ äøBä øákdphw mby [iqei iax] Ÿ§¦©§§¨¨¨¥
lr miwleg mdy ax mdilr xn`y minkgy `vnp .zvleg

.iqei iax md ,dphw zvilg zlqetd epzpyn
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"וירדו חיים שאולה" – שגם בשאול חושבים שהם חיים.
היום יום כו סיוון
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mi`xen` zwelgne ,zirhen dvilg oica `ziixa d`ian `xnbd
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e ,uelgl dvex epi`y maidõBìç ,Bì íéøîBàjznailäzà Cëáe §¦£§¨©¨

dñðBkulegd oi`y elit` dxiyk ef dvilge .dy`l jl zeidl §¨
.weyd on mc`l `ypdl dnaid z` dci lr xizdl oiekznøîà̈©

ïðçBé éaø déìixde ,dxiyk ef dvilg ike ,yiwl yixläðBL éðà ¥©¦¨¨£¦¤
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dvilgàéä äðåekúð àìåe ,dvilg myl [dvelgd-]äðåekúpL ïéa §Ÿ¦§©§¨¦¥¤¦§©§¨
àéädvilg mylàeä ïåekúð àìå,dvilg myl,äìeñt dúöéìç ¦§Ÿ¦§©¥£¦¨¨§¨

ãçàk íäéðL eðåekúiL ãò.dvilg mylåji` ok m`úøîà zà ©¤¦§©§§¥¤§¤¨§©§¨§©
`le zeyi` myl maid dl ulg m`y ,dpey`xd `ziixaa yxtl

,dvilg xzid myl.äøéLk dúöéìç£¦¨¨§¥¨
:xg` ote`a zirhen dvilg yxtn opgei iaxàlàzirhen dvilg ¤¨

,`id dpey`xd `ziixad dxiykdyBì íéøîBàL ìkepi`y mail ¨¤§¦
,uelgl dvexdì õBìçdnailæeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìòzxenz £¨©§¨¤¦¥§¨©¦

melk el ozz `le i`pzd z` miiwz `l seqal m` s`y ,dvilgd
opgei iax ixacl dgked d`ian `xnbd .dxiyk dvilgd
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dvilg elqte ,opgei iax zhiyk ea ebdpy dyrn d`ian `xnbd
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.jzal ie`x epi` ezngny i`pb dfi` ea dxiknïéà ,déì äøîà± ¨§¨¥¦
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déì.mail xnel ilr ji` ike ±déì øîà,mail el xen` ,`tt ax ¥¨©¥
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dì,dnail iia`déì áä ìéæ.el` fef miiz`n el i`iade ikl -øîà ¨¦©¥¨©
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,ecra xdpd akireàøaòî äúéäå[dpitq ,zxearn-]øîàå ,åéðôì §¨§¨©§§¨§¨¨§¨©
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eli`eäOeòî èb,egxk lra epzil lrad lr oic zia etky.øLk ¥§¤¨¥

:ipyd weligd lr `xnbd ddnzéîc éëéädxiykn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
.dyern hb `ziixadøîàc éàedetky xg`l lrad,'éðà äöBø' ¦§¨©¤£¦

df ote`a `ldéîð äöéìç eléôà`ziixad dzpy recne ,dxiyk £¦£¦¨©¥
.dleqt dyern dvilgyéàåedetky xg`l,'éðà äöBø' øîà àì §¦Ÿ¨©¤£¦

df ote`a ixdàì éîð èbditk iabl ok` :`xnbd zvxzn .xyk ¥©¥Ÿ
e ,dvilgl hb oia welig oi`øîà÷ éëä.`ziixaa yxtl yi jke ± ¨¥¨¨©

.ìeñt íìBòì äòèeî èâå ,øLk íìBòì úòèeî äöéìçmle`eäöéìç £¦¨§¥§¨¨¥§¥§¤§¨¨£¦¨
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.mileqt mdipy minrtle mixyk mdipy minrtlàähby epipyy ¨
ote`a `ed xyk dyernøîàclrad,éðà äöBøoicd `ede §¨©¤£¦

e .dvilglàäote`a `ed dleqt ziyern dvilgy epipyyàìc ¨§Ÿ
øîàmaid,éðà äöBø.hbl oicd `ede ¨©¤£¦

:'ip` dvex' zxin` ici lr ditk lireny di`x d`ian `xnbd
,àéðúcdler zyxta xn`p(b ` `xwie)gzR l` ,Epaixwi minY xkf' , §©§¨¨¨¨¦©§¦¤¤¤©
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`l` ,eze` mitek,éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBkici lre ¦©¤Ÿ©¤£¦
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`le ,oic zia eze` drhie ,xg` oic zia iptl df xhy `eai `ny
z` mixikn oi`yk elit` oe`ine dvilg miyer oic ziay rci
.oick `ly df xhy it lr `ypdl dze` exizie ,dy`de yi`d
ok`y xxia `l oey`xd oic ziad ixdy ,dxizdl oi` zn`ae
ick xf mc`l dvlg `ny yeygl yie ,dlra ig`l dy`d dvlg
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.ea zp`nny yi`d ly ezy` dpi`
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המשך בעמוד סח

miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzenai
æåæ íéúàî êì ïúúù úðî ìò`lc ab lr s`e Ð`adidil,dxiyk dzvilg Ð

"xicnd"a zeaezka yxetnckd`pz .opixnb oae`x ipae cb ipan i`pz lkc ,(`,cr)

ux` z` mdl zzl gily ryedi z` dyn dyry ,gily ici lr zepzdl xyt`y

crlbddvilg oebk ,gily ici lr zeyrl xyt` `lc i`pz lke ,d`pz di`pz ied ÐÐ

.xac ly enrh edfe ,da liren i`pz oi`éúá
éãåîòicenr Ðinaiizde.eläúáéùéÐ

.el maiizdnäúãéîò àéä åæ.dzpwz `id ef Ð

äéì úòãé.i`pb xac mey ea `id zxkn Ð

äì àæç àðåîî ïéà äéì äøîà`id df xac Ð

lek`l ick `l` dnaiil `a oi`y ,ea zrcei

.dyxble dpenn zelkleéúá àðéøçà àðùéì
éãåîòmixac) aizkc ,jilbx lr icenr Ð:(hi

"miyp`d ipy ecnre".dcinra Ðåæ äúáéùé
äúãéîò àéä:dl xn` .dleg e` `id zrhiw Ð

dnaiil dvexy da `ed xikn ,dl rci?dxn`

.da `fg `penne ,oi` :dilïðçåé éáøã àäìÐ

.mdipy epeekziy cr :lirl xn`cäéì áäÐ

`l ikda dvilgc ab lr s`e .dlr zliaw `dc

`din ,`lqtin`aiigi`,`picn d`pz ineiwl

.`nlrc zexiky x`ykäéì øîàoeik Ð

.dil zil inp `pic meyn ,`id dxiyk dvilgc

ira `le carinl `inx dilrc oeikcdhyn" Ð

.dil dcar "ja ip`àøáòîmi xarn Ð

.dpitqaééáà äéì øîà.`tt axl Ðàëéä êåáà
oikenq m`e a` jl yiy ip` dnecnk ,xnelk Ð

`w jkitl ,jikxv wtql jloccgn.jizrny

åáëùådea` Ð.dini`eìåñô äòèåî èâm` Ð

ici lr hbl xyti`c ,d`pz zniiwn dpi`

xne`dy .gily"izy`l hb epze eazk" :mipyl

ipa i`pzl inc jklid .epzie eazki el` ixd Ð

.d`pz dia ipdne ,cbíéùð éèéâá ïëåoitek Ð

."ip` dvex" xn`iy cr eze`éô ìò óà ïéöìåç
ïéøéëî ïéàù,uelgl epiptl e`ay dnaie mai Ð

dnai `edy ea oixikn ep` oi`eodl oiwwfp Ð

.oivlege oic ziaïéðàîîåoiwwfp oic zia Ð

.oixikn oi`y it lr s` ,oe`inlêëéôìli`ed Ð

.mze` oixikn oi`y it lr s` mdl oiwwfpeïéà
äöéìç èâ ïéáúåëdvilga mi`exd micr Ð

dcia zeidl dl oipzepe oiazek oi` ,oe`inae

.dnaie mai ody oixikn ok m` `l` ,zekfl

inp i` ,oixikn ok m` `l` oiazek oi`c `zyde

lkc ,dipin daxeg witp `l ,`ed dnai e`l

dvilg hb dl zilc dnk.dl iaqp `l Ð

ïéòåè ïéã úéáì ïðéùééç:micr dl eazk m` Ð

eazk `l elit`e .ipeltn epipta dvlgy epi`x

" ea"edpircenzyi`ehb d`xz `ny opiyiig Ð

,xg` oic zial dfekenqie`le ,eilrewcaim`

,e`l m` `ed dnai df hba aezkd df ipelt

oircei oi`y ,dklda oireh eidie ,dze` e`iyie

.oixikn oi`y it lr s`e oip`nne oivlegy

êëéôìok m` `l` oivleg oi`e li`ed Ð

.oixiknäöéìç èâ ïéáúåëe`xy micr Ð

dvlgyoi`y it lr s`e ,dl aezkl oileki Ð

dklda oic zia erh `ny opiyiig `le .oixikn

evlge ,oixikn oi`y it lr s` oivleg :xnel ,ef

.dnai epi`y inn dl
äðùî
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oia cner oia iab (`,bw) lirl ziyixtck ,ikda `lqtin `le ,ira dlgzkl `nye

.dhen oia ayei

ïéàexky `l` el`l` oigwel oi`y mewna lecb xac l`eyy ,`kd oebk `wec epiid Ð

`nw `aa) "`xza lfebd"c `idd oke .hren xac

,dlegl oiwqnxece aexk `iadl jld iab (a,fhw

xac oigwely `kid la` .exky `l` el oi`c

lecbs`e ,ja ip` dhyn el xnel leki oi` mzd Ð

eilr raezy xac eze`n melk `ived `ly it lr

.xkyàáødxegq ax xn`xn`c `de Ð

:`ax xn` ,(`,bl `rivn `aa) "ze`ivn el`"a

:yexit ,oexhqil `ndef oxaq`c dxegq ax oebk

zg` dpyn dze`a ipir xi`dyqxb "dax" Ð

rnynck ,wdaen ecinlz did `ax la` ,mzd

yie ."`ax" mzd iqxbc zi`e .oizkec dnkae `kd

`ndef `l` oxaq` `l elit` :xn`w ikdc :xnel

.eilr rexwl aiig ip` cala oexhqil

êëéôìok m` `l` dvilg hb oiazek oi`

'ek oixikn:qxhpewa yxit Ð

de`iyie ,oexg`d oic zia erhi `ny opiyiigc

m`e .oey`xd oic zia lr eknqie ,mai zxkd `la

it lr s` oey`xd oic zia oivleg i`n`e :xn`z

dvlgy icdq iziin `nlc yegipe ?oixikn oi`y

,ediilr oexg`d oic zia eknqie ,oic ziaa

micrc :xnel yie !dxkd `la weyl de`iyie

mexikd m` mdl el`yie ,oi`vgl oicirn mpi`

.opiyiig `l i`ce i`d ilekc ,oey`xd oic zia

àáøåoic zial opiyiig `le 'ek xn` dicic

oireheyre oey`xd oic zia erh `ny :yexit Ð

oi`c :dywe ,qxhpewd yxit jk .dxkd `la

oic zial opiyiigc ,dey oireh oic zia yexit

dxegq axc oireh`le ,oexg` oic zia epiid Ð

`axc oireh oic zial opiyiigoic zia epiid Ð

yi" wxt xn`c :wgvi epiaxl dyw cere .oey`xd

:inic ax xn` ,(a,glw `xza `aa) "oilgep

i`n :jixte .oireh oic zial opiyiig `l ,`zklid

ok m` `l` oivleg oi` `ax xn`c `axcn `py

`nl` .'ek oireh oic zial opiyiigc ,oixikn

d`xpe ?oireh oic zial oiyyeg opiqxb `axca

axca iqxbc ,mipyi mixtq zqxibk wgvi epiaxl

ikde .opiyiig :`axcae ,opiyiig `l :dxegq

erhi `ny oireh oic zial opiyiig `l :eyexit

eciriy ,dvilg ici lr d`iydl oexg` oic zia

,opiyiig `l i`d ilekc .`xikida `le dvilga

.oey`xd oic zia exikd m` mdilr exfgi `l`

`ny .oixikn ok m` `l` oivleg oi`c :xaq `axe

,micr ici lr d`iydl oexg`d oic zia erhi

axd dywde .dxkda m` ik eyr `ly exn`ie

oivleg" (ai wxt) `ztqeza `ipzcn :dcedi epiax

"dze` oixikn oi`y it lr s` dy`ldywiz Ð

ixiin `ztqezc :uxize ?diytpc dinyn `axl

.opaxc ixii` `kdc i`xen`e ,`ziixe`c
`ax

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

äöéìç àéä Bæ éà .äøLk úòèeî äöéìç :ïðaø eðz̈©¨©£¦¨§¥§¥¨¥¦£¦¨
õBìç" Bì íéøîBàL ìk :Lé÷ì Léø øîà ?úòèeî§¥¨©¥¨¦¨¤§¦£
äðBL éðà :ïðçBé éaø déì øîà ."dñðBk äzà Cëáe§¨©¨§¨£©¥©¦¨¨£¦¤
äðåekúpL ïéa ,àéä äðåekúð àìå àeä ïåekúpL ïéa¥¤¦§©¥§Ÿ¦§©§¨¦¥¤¦§©§¨
eðåekúiL ãò ,äìeñt dúöéìç ¯ àeä ïåekúð àìå àéä¦§Ÿ¦§©¥£¦¨¨§¨©¤¦§©§
:àlà !?äøéLk dúöéìç zøîà zàå ¯ ãçàk íäéðL§¥¤§¤¨§©§¨§©§£¦¨¨§¥¨¤¨
Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç" Bì íéøîBàL ìk̈¤§¦£¨©§¨¤¦¥§
.äøéLk úòèeî äöéìç :éëä éîð àéðz ."æeæ íéúàî̈©¦©§¨©¦¨¦£¦¨§¥§¥¨
dì õBìç" íéøîBàL ìk ¯ úòèeî äöéìç àéä Bæ éà¥¦£¦¨§¥¨¤§¦£¨
úçà äMàa äNòîe ."æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò©§¨¤¦¥§¨©¦©£¤§¦¨©©
õBìç" :Bì eøîàå ,dì ïeâä ïéàL íáé éðôì äìôpL¤¨§¨¦§¥¨¨¤¥¨¨§¨§£
äNòî àáe ,"æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì̈©§¨¤¦¥§¨©¦¨©£¤
éaøc dén÷ì àúàc àeää .døéLëäå ,àéiç éaø éðôì¦§¥©¦¦¨§¦§¦¨©©£¨§©¥§©¦
:déì äøîà !éãBîò ,éza :dì øîà .àaà øa àéiç¦¨©©¨£©¨¦¦£¦¨§¨¥
zòãé :dì øîà .dúãéîò àéä Bæ dúáéLé àîéà¥¨§¦¨¨¦£¦¨¨£©¨¨§©§
éòá÷å ,dì àæçc àeä àðBîî ,ïéà :déì äøîà ?déì¥¨§¨¥¦¨¨©£¨¨§¨¨¥
äøîà ?Cì àçéð àì :dì øîà .dpéî déìëéîì§¥§¥¦¨£©¨¨¦¨¨¨§¨
.dñðBk äzà Cëáe dì õBìç :déì øîà .àì :déì¥¨£©¥£¨§¨©¨§¨

péî ,àzLä :déì øîà dì õìçc øúáìàìñtà ¯ C §¨©§¨©¨£©¥¨§¨¦¨¦©§¨
éøzLéúc éëéä ék ,àúééìòî äöéìç dì õBìç ,dì̈£¨£¦¨©©§¨¨¦¥¦§¦§§¥
ïéàL íáé éðôì äìôð àtt áøc deîç úa .àîìòì§¨§¨©£§©©¨¨§¨¦§¥¨¨¤¥
,dì õBìç :déì øîà .ééaàc dén÷ì àúà ,dì ïeâä̈¨£¨§©¥§©©¥£©¥£¨
dì øáñ àì :àtt áø déì øîà .dñðBk äzà Cëáe§¨©¨§¨£©¥©©¨¨¨©¨
?déì àîéà éëéä àlàå ?ïðçBé éaø øîàc àäì øî̈§¨§¨©©¦¨¨§¤¨¥¦¥¨¥
!æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç :déì øîà£©¥£¨©§¨¤¦¥§¨©¦
:déì øîà !déì áä ìéæ :dì øîà ,dì õìçc øúáì§¨©§¨©¨£©¨¦©¥£©¥
äéäL éøä :àéðz àì éî .déì äãáò "Ea éðà ähLî"§©¨£¦§£©¨¥¦¨©§¨£¥¤¨¨
øîàå ,åéðôì àøaòî äúéäå ,ïéøeñàä úéaî çøBa¥©¦¥¨£¦§¨§¨©§§¨§¨¨§¨©
,àîìà .BøëN àlà Bì ïéà ,"éðøéáòäå øðéc ìBè" :déì¥¦¨§©£¦¥¦¥¤¨§¨©§¨
éðà ähLî" éîð àëä ,"Ea éðà ähLî" déì øîà̈©¥§©¨£¦§¨¨©¦§©¨£¦
Cnéà .àúîa :déì øîà :àëéä Ceáà :déì øîà ."Ea§£©¥£¥¨£©¥§¨¨¦¨
.ïáéëLe déðéò eäa áéäé .àúîa :déì øîà ?àëéä¥¨£©¥§¨¨§¥§¥¥§¦¨

ïðaø eðz¯ äòèeî èb ,äøLk ¯ úòèeî äöéìç : ¨©¨©£¦¨§¥§¥¨¥§¤
.øLk ¯ äOeòî èb ,äìeñt ¯ úéOeòî äöéìç ,ìeñẗ£¦¨§¥§¨¥§¤¨¥
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ממכתב כ"ז סיוון, תשי"ד

היצר הרע . . לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים עניו ובעל מידות טובות.
היום יום כג סיון

כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה – אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה – הוא רק 
מתחבולותיה של נפש הבהמית.

היום יום כג סיון

השם יתברך יצליחו למלאות חלקו ותפקידו בהגדלת תורה והאדרתה התלויים בהחזקת יראת שמים טהורה.
ממכתב כ"ד סיוון, תשי"ד
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mpn`yéëä äåöî,epzpyna iepyd xcqk `idåmle`étà éàCz` ¦§¨¨¥§¦©¥
dvilgl dwiwxd z` micwde xcqdda ïì úéìick jka oi` - ¥¨¨

:`ziixan ok dgiken `xnbd .dvilgd z` leqtl,éëä éîð àéðz©§¨©¥¨¥
äî äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe ,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©

,éeNò äNòM.carica akrn epi` xcqde ¤¨¨¨
:d`ixwd ote`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

äöéìç èb éø÷îc ïàîmiweqtd z` dvilg zrya `ixwnd oiicd - ©§©§¥¥£¦¨
da` `l' dnaid iptl `ixwnyk ,dlina dlin dnaide maid iptl

'inaidãéãì éø÷éì àì[dl-]déãBçì 'àì'eixg` dprzeåjk xg` Ÿ¦§¥§¦¨Ÿ§¥§
diptl `ixwidéãBçì 'éîaé äáà'meyn ,eixg` dprzecdf ote`a ¨¨©§¦§¥§

òîLîdixacn'éîaé äáà'.dnaiil maid dvexy ±àlà`ixwi ©§©¨¨©§¦¤¨
'éîaé äáà àì'ixg` dprze ,cgi.zg` mrta el` zeaiz eåok Ÿ¨¨©§¦§

,'dzgwl izvtg `l' mail `ixwnykdéãéãì éø÷éì àì[el-]'àì' Ÿ¦§¥§¦¥Ÿ
déãBçìe,déãBçì 'ézöôç'meynòîLîcjkn,'dzç÷ì ézöôç' §¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨

àlàel `ixwi'dzç÷ì ézöôç àì'e .zg` mrtaé÷eñôà ,øîà àáø ¤¨Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥
àéä àúléî,`nlra dwqtd `l` ef oi` -ïì úéì àúléî é÷eñôàå ¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨

,daaygp df oi` carica okle ,eixac xenbl dzid ezpeeke li`ed ¨
.wqtdl

déçkLà éLà áø[`vn-]øòèöî÷c àðäk áøì[gxhy-]dì éø÷îe ©©¦©§§¥§©¨£¨§¨¦§©©©§¥¨
dnail'éîaé äáà àì'.cgia,déì øîàikeàäì øî déì øáñ àì Ÿ¨¨©§¦¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

cxn`àáø'`l' oia dwiqtn `idyk s` dxiyk dnaid z`ixwy §¨¨
.'inai da`' oialdéì øîà,`pdk ax'éîaé äáà àì'a àáø äãBî ¨©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦

wiqtdl xyt`y xn` `le ,zg` mrta exne`l dnaid dkixvy
zxin`ay '`l' zaiz oky .'dnail izvtg' oial '`l' oia `l`
,dnvr ipta zernyn mey dl oi`e eixac zligz `id maid

dn .'dnail izvtg' eixac jynd mr cgi z`xwp `id gxkdae
rnzyn ,'`l' zaiz xg`l wiqtz m`y ,dnaid zxin`a ok oi`y
miwdl inai o`n' dixac zligz mr cgi z`xwp ef daizy jkn
`l` maiil o`n '`l' ,zxne`e dkiynne ,'l`xyia my eig`l

.el` zeaiza wiqtdl oi` `ax zhiyl mb ok lr .'inai da`'
xcq lk z` ea mihxtne xhy oic zia miazek dvilgd xg`l
zxzene oick dvlgy di`xl ,dy`l eze` mipzepe ,dvilgd
`xnbd .'dvilg hb' iexw df xhye .weyd on mc`l `ypdl

:df xhy zaizk xcqa zekld dnk d`ianïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©
dãéãì äeðéø÷à ,éëä áBzëéì àúöéìçc àhéb áúëcep`xwd-] §¨¥¦¨©£¦§¨¦§¨¥©§¥¨§¦¨

[dnailå ,'éîaé äáà' ãò 'éîáé ïàî' ïîjk xg`déãéãì eäeðéø÷à ¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¥§¦¥
[mail ep`xwd±]å ,'dzç÷ì' ãò 'àì' ïîjk xg`ïî dãéãì äeðéø÷à ¦Ÿ©§©§¨§©§¥¨§¦¨¦

.'ìòpä õeìç' ãòå 'äëk'`l` ,mzenilya el` miweqt eazki `le ¨¨§©£©¨©
zeaiz rax`n xzei aezkl xeq` oky ,mteqe mzligz z` wx

mle`e .hhxeyn epi`y slw lr miaezkdn zetevxàøèeæ øîdid ©§¨
èèøNîdvilgd hb z`äLøt àleëì áéúëåz` ea azke ± §©§¥§¨¥§¨¨¨¨

.mzenilya miweqtdé÷úîéãéà øa øî dì ó,`xhef xnlàäå ©§¦¨©©¦¦§¨
g` weqtcáúkéì ïzð àì,hhxeyn slw lr elit` envr ipta Ÿ¦©¦¨¥

.dzenilya `l` azkdl dxezd dpzip `ly epicia dkld ixdy
:`xnbd dwiqn,àøèeæ øîc déúååk àúëìäåhba aezkl xzeny §¦§§¨§¨¥§©§¨

xetiqe zecrl wx azkpy oeikn ,envr ipta weqt hhxeyn dvilg
ipta weqt aezkl xeqi`de .eazekl exizd devn jxevle ,mixac

.da cenll dnvr ipta dyxtk azkpyk wx `ed envr
:dnaid zwiwxa mipic dnk d`ian `xnbd,éiaà øîàm`ä÷÷ø ¨©©©¥¨§¨

dnaidçeøä ezèì÷e`le xg` mewnl eze` dtirde wexd z` §¨©¨©
,maid ipt cbpk,íeìë àìå äúNò àìxefgl dkixv `id ixde Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .eiptl wexileïðéòa 'åéðôa ä÷øéå' ,àîòè éàî± ©©§¨§¨§¨§¨¨¨¦¨
leqtl mrhd `ed dfy xg`ne .maid cbpk wexd xeariy jixv

,ef dwixiCkìämaid m` `l` ,dleqt `id ote` lka `làeä ¦§¨
å CBøàdnaidäöeb àéäe [dkenp-]çeøä eäúèì÷wexd z` ¨§¦¨§¨©§¨©

ixd ,dcivd eze` wexd dtirde,'åéðôa' àkéàwexd `viyk ixdy ¦¨§¨¨
id seb cbpk xar ditnwxe .dxiyk dwiwxde ,gexa sry iptl ma

m`õeb àeäå äkeøà àéäwexd z` gexd dtirde ,[dpnn jenp-] ¦£¨§
e ,maid cbpk wexd xar `ly meyn ,dleqt dwiwxdãò ïðéòä¦¨©

détà éãäì éèîc,maid ly eipt cbpk wexd ribiy jixve -øãäå §¨¥©£¥©¥§¨©
ìéæàletile myn zkll wexd leki eipt cbpk xary xg`l wxe ± ¨¦

.xg` mewna
,àáø øîàm`äìëàdwiwxd iptl dnaidàîez,[mey-]åjk xg` ¨©¨¨¨§¨¨§

äúwøy e` ,eipta [dwxi-]àzLébøb äìëàdarnn xtr-] ¨§¨¨§¨©§¦§¨
,[dnc`dåjk xg`,íeìk àìå äúNò àì ,äúwøxefgl dkixve §¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .wexile,ïðéòa dîöòî 'ä÷øéå' ,àîòè éàî`le ©©§¨§¨§¨¥©§¨¨¦¨
.xg` xac zngnee` mey zlke`y xg`l zwxei `idyk

`zyibxbàkéìmd el` milk`n `l` ,dnvrn dwixi o`k ¥¨
.ef dwiwx icil dze` mi`iand

÷éôð ék àweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàåmipiicd mikixv ± §¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨¦¨¦
`vei `edyk wexd z` ze`xläîáéc ànetîcr ,dnaid dtn - ¦¨¦¨¨
meyn .maid ipt cbpk ribnyáéúëceil` eznai dybpe'éðéòì ¦§¦§¥¥

íéð÷fä'ebeä÷øéåipirl ze`xidl dwiwxd dkixvy o`kne ,'eipta ©§¥¦§¨§¨
.mipiicd

:epzpyna epipyïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦
éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìza àìå§Ÿ©©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥

õBìçì äîáé äúàáe ïBôøè éaø,eiptleðì øîàåz` dvlgy xg`l ©¦©§¨¨§¨¨©§§¨©¨
,maid lrpíëlek eðò,minrt yly,'ìòpä õeìç' ,'ìòpä õeìç' £§¤£©¨©£©¨©

.'ìòpä õeìç'lk lr devny epzpyna dcedi iax zhiy `ide £©¨©
.ok xnel my micnerd
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zenai(iyily meil)

äðùî
:dvilgd xcq z` zhxtn epiptly dpyndäöéìç úåöî,cvikàa ¦§©£¦¨¨

àeä[maid-]ïéàéOî ïäå ,ïéc úéáì Bzîáéå[mivriin-]äöò Bì ¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨
,Bì úðâBääxewne .dl uelgiy sicry e` ,dnaiil el ie`x m`d ©¤¤

dnn `ed df xacøîàpL(g dk mixac)eøaãå Bøéò éð÷æ Bì eàø÷å' ¤¤¡©§¨§¦§¥¦§¦§
e .'åéìà,uelgl dvxzpy xg`làéä[dnaid-]úøîBàoic zia iptl ¥¨¦¤¤

dyxta xen`d aezkd z`(f dk my),íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî'¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥
àeäå ,'éîaé äáà àì ìàøNéae dixg` dper [maid-]øîBàz` §¦§¨¥Ÿ¨¨©§¦§¥

aezkd(g dk my)ìáe .'dzç÷ì ézöôç àì'íéøîBà eéä Lãwä ïBL Ÿ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦
,dnaide maid ok exn`y xg`le .el` miweqtåéìà Bzîáé äLbðå'§¦§¨§¦§¥¨

,'Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòìokn xg`le'åéðôa ä÷øéå'- §¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§§¨§¨§¨¨
eipt cbpky rwxwd lr zwxeie .íéðéicì äàøpä ÷Bø,dwixid xg`l ©¦§¤©©¨¦

äøîàå äúðòaezkd z` ,[xn`ze dnaid dprz-](h dk my)äëk' ¨§¨§¨§¨¨¨
.'åéçà úéa úà äðáé àì øLà Léàì äNòé¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

,dligzaïéø÷î eéä ïàk ãòdprzy ick dnaid iptl oic zia ©¨¨©§¦
.dlek dyxtd z` dzexwdl exnb `le ,mdixg` xn`zeåmle` §

úçz ñBð÷øBä éaø àø÷äLkuríèéò øôëa äìàäxg`l dnail §¤¦§¨©¦§¨©©¨¥¨¦§©¥¨
,dzvilgäLøtä ìk úà øîâåuElg ziA l`xyiA FnW `xwpe' cr §¨©¤¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£

dry dze`n ,'lrPde÷æçeämipicd iza lkïéøîBb úBéäì`exwl £¨©§§¦§§¦
z`,äLøtä ìkaezkde .dlek z` mdixg` dnaid d`xwe ¨©¨¨¨

oexg`dàìå ïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§Ÿ
íéãéîìza äåöîxg`l ezexwdl devn yi mipiicd lr wx ± ¦§¨©©§¦¦

.mdiptl my miayeid micinlzd lr `le ,dvilgdäãeäé éaø©¦§¨
.'ìòpä õeìç' øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî ,øîBà¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©¨©

àøîâ
z` zyxtne ,dvilg xcqa dcedi ax ixac z` d`ian `xnbd

:eixaca yecigd,äãeäé áø øîàxcq `ed jk,äöéìç úåöî ¨©©§¨¦§©£¦¨
dnaidäàøB÷,'inai o`n'åmaid jk xg`àøB÷izvtg `l' §¨§¥

,'dzgwlåjk xg`å ,úöìBçjk xg`å ,ä÷÷Bøjk xg`äàøB÷aey §¤¤§§¨§§¨
:`xnbd dywn .'dyri dkk'ïì òîLî÷ éàî`ld ,dcedi ax ©¨©§©¨

àéä ïéúéðúî:`xnbd zvxzn .epzpyna miyxetn eixac -àä ©§¦¦¦¨
ïì òîLî÷,'eke '`xewe d`xew dvilg zevn' exne`a dcedi ax ¨©§©¨

mpn`yéëä äåöî,epzpyna iepyd xcqk `idåmle`étà éàCz` ¦§¨¨¥§¦©¥
dvilgl dwiwxd z` micwde xcqdda ïì úéìick jka oi` - ¥¨¨

:`ziixan ok dgiken `xnbd .dvilgd z` leqtl,éëä éîð àéðz©§¨©¥¨¥
äî äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe ,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©

,éeNò äNòM.carica akrn epi` xcqde ¤¨¨¨
:d`ixwd ote`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

äöéìç èb éø÷îc ïàîmiweqtd z` dvilg zrya `ixwnd oiicd - ©§©§¥¥£¦¨
da` `l' dnaid iptl `ixwnyk ,dlina dlin dnaide maid iptl

'inaidãéãì éø÷éì àì[dl-]déãBçì 'àì'eixg` dprzeåjk xg` Ÿ¦§¥§¦¨Ÿ§¥§
diptl `ixwidéãBçì 'éîaé äáà'meyn ,eixg` dprzecdf ote`a ¨¨©§¦§¥§

òîLîdixacn'éîaé äáà'.dnaiil maid dvexy ±àlà`ixwi ©§©¨¨©§¦¤¨
'éîaé äáà àì'ixg` dprze ,cgi.zg` mrta el` zeaiz eåok Ÿ¨¨©§¦§

,'dzgwl izvtg `l' mail `ixwnykdéãéãì éø÷éì àì[el-]'àì' Ÿ¦§¥§¦¥Ÿ
déãBçìe,déãBçì 'ézöôç'meynòîLîcjkn,'dzç÷ì ézöôç' §¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨

àlàel `ixwi'dzç÷ì ézöôç àì'e .zg` mrtaé÷eñôà ,øîà àáø ¤¨Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥
àéä àúléî,`nlra dwqtd `l` ef oi` -ïì úéì àúléî é÷eñôàå ¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨

,daaygp df oi` carica okle ,eixac xenbl dzid ezpeeke li`ed ¨
.wqtdl

déçkLà éLà áø[`vn-]øòèöî÷c àðäk áøì[gxhy-]dì éø÷îe ©©¦©§§¥§©¨£¨§¨¦§©©©§¥¨
dnail'éîaé äáà àì'.cgia,déì øîàikeàäì øî déì øáñ àì Ÿ¨¨©§¦¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

cxn`àáø'`l' oia dwiqtn `idyk s` dxiyk dnaid z`ixwy §¨¨
.'inai da`' oialdéì øîà,`pdk ax'éîaé äáà àì'a àáø äãBî ¨©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦

wiqtdl xyt`y xn` `le ,zg` mrta exne`l dnaid dkixvy
zxin`ay '`l' zaiz oky .'dnail izvtg' oial '`l' oia `l`
,dnvr ipta zernyn mey dl oi`e eixac zligz `id maid

dn .'dnail izvtg' eixac jynd mr cgi z`xwp `id gxkdae
rnzyn ,'`l' zaiz xg`l wiqtz m`y ,dnaid zxin`a ok oi`y
miwdl inai o`n' dixac zligz mr cgi z`xwp ef daizy jkn
`l` maiil o`n '`l' ,zxne`e dkiynne ,'l`xyia my eig`l

.el` zeaiza wiqtdl oi` `ax zhiyl mb ok lr .'inai da`'
xcq lk z` ea mihxtne xhy oic zia miazek dvilgd xg`l
zxzene oick dvlgy di`xl ,dy`l eze` mipzepe ,dvilgd
`xnbd .'dvilg hb' iexw df xhye .weyd on mc`l `ypdl

:df xhy zaizk xcqa zekld dnk d`ianïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©
dãéãì äeðéø÷à ,éëä áBzëéì àúöéìçc àhéb áúëcep`xwd-] §¨¥¦¨©£¦§¨¦§¨¥©§¥¨§¦¨

[dnailå ,'éîaé äáà' ãò 'éîáé ïàî' ïîjk xg`déãéãì eäeðéø÷à ¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¥§¦¥
[mail ep`xwd±]å ,'dzç÷ì' ãò 'àì' ïîjk xg`ïî dãéãì äeðéø÷à ¦Ÿ©§©§¨§©§¥¨§¦¨¦

.'ìòpä õeìç' ãòå 'äëk'`l` ,mzenilya el` miweqt eazki `le ¨¨§©£©¨©
zeaiz rax`n xzei aezkl xeq` oky ,mteqe mzligz z` wx

mle`e .hhxeyn epi`y slw lr miaezkdn zetevxàøèeæ øîdid ©§¨
èèøNîdvilgd hb z`äLøt àleëì áéúëåz` ea azke ± §©§¥§¨¥§¨¨¨¨

.mzenilya miweqtdé÷úîéãéà øa øî dì ó,`xhef xnlàäå ©§¦¨©©¦¦§¨
g` weqtcáúkéì ïzð àì,hhxeyn slw lr elit` envr ipta Ÿ¦©¦¨¥

.dzenilya `l` azkdl dxezd dpzip `ly epicia dkld ixdy
:`xnbd dwiqn,àøèeæ øîc déúååk àúëìäåhba aezkl xzeny §¦§§¨§¨¥§©§¨

xetiqe zecrl wx azkpy oeikn ,envr ipta weqt hhxeyn dvilg
ipta weqt aezkl xeqi`de .eazekl exizd devn jxevle ,mixac

.da cenll dnvr ipta dyxtk azkpyk wx `ed envr
:dnaid zwiwxa mipic dnk d`ian `xnbd,éiaà øîàm`ä÷÷ø ¨©©©¥¨§¨

dnaidçeøä ezèì÷e`le xg` mewnl eze` dtirde wexd z` §¨©¨©
,maid ipt cbpk,íeìë àìå äúNò àìxefgl dkixv `id ixde Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .eiptl wexileïðéòa 'åéðôa ä÷øéå' ,àîòè éàî± ©©§¨§¨§¨§¨¨¨¦¨
leqtl mrhd `ed dfy xg`ne .maid cbpk wexd xeariy jixv

,ef dwixiCkìämaid m` `l` ,dleqt `id ote` lka `làeä ¦§¨
å CBøàdnaidäöeb àéäe [dkenp-]çeøä eäúèì÷wexd z` ¨§¦¨§¨©§¨©

ixd ,dcivd eze` wexd dtirde,'åéðôa' àkéàwexd `viyk ixdy ¦¨§¨¨
id seb cbpk xar ditnwxe .dxiyk dwiwxde ,gexa sry iptl ma

m`õeb àeäå äkeøà àéäwexd z` gexd dtirde ,[dpnn jenp-] ¦£¨§
e ,maid cbpk wexd xar `ly meyn ,dleqt dwiwxdãò ïðéòä¦¨©

détà éãäì éèîc,maid ly eipt cbpk wexd ribiy jixve -øãäå §¨¥©£¥©¥§¨©
ìéæàletile myn zkll wexd leki eipt cbpk xary xg`l wxe ± ¨¦

.xg` mewna
,àáø øîàm`äìëàdwiwxd iptl dnaidàîez,[mey-]åjk xg` ¨©¨¨¨§¨¨§

äúwøy e` ,eipta [dwxi-]àzLébøb äìëàdarnn xtr-] ¨§¨¨§¨©§¦§¨
,[dnc`dåjk xg`,íeìk àìå äúNò àì ,äúwøxefgl dkixve §¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .wexile,ïðéòa dîöòî 'ä÷øéå' ,àîòè éàî`le ©©§¨§¨§¨¥©§¨¨¦¨
.xg` xac zngnee` mey zlke`y xg`l zwxei `idyk

`zyibxbàkéìmd el` milk`n `l` ,dnvrn dwixi o`k ¥¨
.ef dwiwx icil dze` mi`iand

÷éôð ék àweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàåmipiicd mikixv ± §¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨¦¨¦
`vei `edyk wexd z` ze`xläîáéc ànetîcr ,dnaid dtn - ¦¨¦¨¨
meyn .maid ipt cbpk ribnyáéúëceil` eznai dybpe'éðéòì ¦§¦§¥¥

íéð÷fä'ebeä÷øéåipirl ze`xidl dwiwxd dkixvy o`kne ,'eipta ©§¥¦§¨§¨
.mipiicd

:epzpyna epipyïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦
éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìza àìå§Ÿ©©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥

õBìçì äîáé äúàáe ïBôøè éaø,eiptleðì øîàåz` dvlgy xg`l ©¦©§¨¨§¨¨©§§¨©¨
,maid lrpíëlek eðò,minrt yly,'ìòpä õeìç' ,'ìòpä õeìç' £§¤£©¨©£©¨©

.'ìòpä õeìç'lk lr devny epzpyna dcedi iax zhiy `ide £©¨©
.ok xnel my micnerd
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zenai(iriax meil)

éàîù úéá ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
minkg mle` ,ycwzdl leki dpi` a` dl oi`y dphw dxez oicn
oiyeciw dxear lawl dig`e dn` mileki dnezi dphwy epwiz
dphwy epwiz ok enke .xwtd bdpn da ebdpi `ly ick d`iydle
oiyeciwd z` lhal zi`yx ,dig` e` dn` de`iydy dnezi
z`veie dlraa dvex dpi`y zxne`y epiide ,'oe`in' ici lr elld

.hb ila
i`ny zia ewlgp oda ,oe`in oipra zekld yng dpey epzpyn

.` :lld ziae,úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà ,íéøîBà éànL úéaxnelk ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£
dlray xg`l la` ,dqex` `idy cer lk o`nl zi`yx dphw

.hb epnn dkixv `l` z`vle ea o`nl zi`yx dpi` d`ypúéáe¥
íéøîBà ìläoia mip`nne úBñeøàoia,úBàeNðxg`l mb xnelk ¦¥§¦£§

.hb `ll z`vle ea o`nl dleki ,dlral z`yipy
.a,íéøîBà éànL úéao`nl zi`yx dphw oi``l`àìå ,ìòáa ¥©©§¦§©©§Ÿ

íáéá,meail eig` iptl dltpe ea dp`iny mcew zn dlra m`y - §¨¨
oizndl dilr `l` ,meaid zwifn xhtdle maia o`nl dleki dpi`

.uelgze dlecb `dzy cr,íéøîBà ìlä úéáeo`nl `id dleki ¥¦¥§¦
ìòáa,eiigaíáéáeila meaid zwifn zxhtpe ,dlra zen xg`l §©©§¨¨

.xg`l `ypidl zxzene ,dvilg
.båéðôa ,íéøîBà éànL úéazegkepa `l` zp`nn dpi` dphw - ¥©©§¦§¨¨

.dlra,íéøîBà ìlä úéáeo`nl dleki.åéðôá àlLå åéðôa ¥¦¥§¦§¨¨§¤Ÿ§¨¨
.c,íéøîBà éànL úéa`l` zp`nn dpi` dphwìlä úéáe .ïéc úéáa ¥©©§¦§¥¦¥¦¥

.ïéc úéáa àlLå ïéc úéáa ,íéøîBà§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦
.däpè÷ àéäå úðàîî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàonf lk - ¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨

e .o`nl dleki dphw `idyeléôàdphw `idyk z`yipòaøà £¦©§©
,íéîòt Lîçåo`nl zi`yx z`ypy e` zqx`zny mrt lka §¨¥§¨¦

.hb ila z`vle dlraaéànL úéa íäì eøîà,lld zialúBða ïéà ¨§¨¤¥©©¥§
,ø÷ôä ìàøNéoe`ina mdn ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ¦§¨¥¤§¥

.zevixtk d`xp xacdy itl ,hb ilaúðzîîe úðàîî àlà¤¨§¨¤¤©§¤¤
qx`zdlnìécâzL ãò,dxezdn ipyl diyeciw eidieïàîúeaey ©¤©§¦§¨¥

oey`xaàNpúåepnn `vz `le ,mixenb oi`eyip el` eidie ipyl §¦¨¥
.hba `l`

àøîâ
ziae ,zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia :dpyna epipy
:mzwelgn z` ex`ia mi`xen`d .ze`eype zeqex` mixne` lld

éànL úéác àîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`eypd oi`y ¨©©§¨¨©§¥©©§¨§¥©©
,zp`nnïéàeOða éàðz ïéàL éôìlhan epi` i`pz meiw i` ± §¦¤¥§©§¦¦

miiwzd `le ,`edy lk i`pz lr dy` `yepd ,xnelk ,oi`eyip
jk xg`e i`pz lr dy` yciw elit`e .milha oi`eyipd oi` i`pzd
mrhde .rxtnl milha oiyeciwd oi` ,miiwzd `l i`pzde d`yp
ezrce ,e`pz lr lrad lgen ,d`ia zryay exriy minkgy itl

.i`pzd meiw `ll mb elegi oi`eyipd e` oiyeciwdyéàåxn`p §¦
dphwyïàîz äàeNð,hb `ll dlran `vzeøîéîì éúàe`eai - §¨§¨¥¨¥§¥©

zngn `l ,hb `ll xg`l `ypidl dxzed dphwdy xnel
d`xpky meyn `l` ,dlraa dp`inyïéàeOða éàðz Léozipy - ¥§©§¦¦

,d`yipe i`pz lr dycwzd ef dy`e ,i`pz lr dy` z`yl
,weyl dxzed `ide oiyeciwd elha ,i`pzd miiwzd `le xg`ne

.o`nz `l d`eyp dphwy epwz okl
y dphw :`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðcer dpi`y ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nn dpi` i`ny zia zrcly ,d`eyp `l` dqex`àkéà éàî©¦¨
,øîéîìi`pz yiy xnel erhi `l ixde ,dfa xnel yi mrh dn §¥©

.e`pz lr lgen `ed oi` dilr `a `ly cer lky itl oi`eyipa
:`xnbd zvxzn,äteça éàðz ïéàL éôìepi` i`pz meiw i` ,xnelk §¦¤¥§©§¨

d`ia zrya wx `l e`pz lr lgen lrady xnelk ,dteg lhan
o`nz dphw m`e .ezy` zaig zngn dtegd zrya s` `l`

lr dzyrp dtegdy xnel erhi ,hb `la dtegd xg`l `vze
.miiwzd `l i`pzde i`pz

:`xnbd dywnì áàä øñî,øîéîì àkéà éàî ìòaä éçeìLxnelk ¨©¨¨¦§¥©©©©¦¨§¥©
,dtegl dzqipka wx `l zniizqn dy`d ly oiqexi`d ztewz
myl lrad igelyl dze` xqen eza z` yciwy a`dyk mb `l`
mb ok m` .d`ia zaig `le dteg zaig oi` df ote`a ,oi`eyip
`id ,lrad igelyl dze` mixqen dphwd ly dig` e` dn`yk
ixd ,dywe ,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcle d`eypl zaygp
df ote`a ixdy miiwzd `le oiyeciwa i`pz didy xnel erhi `l

:`xnbd zvxzn .e`pz lr lgen `l lradïðaø âeìt àìminkg - Ÿ¨©¨¨
elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw lke mzpwza ewlig `l

.lgen lrad oi`y ote`a
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáemixizny ¥¦¥

,oi`eyipa i`pz yiy exn`iy mixfeb mpi`e o`nl d`eyp dphwl
mnrhäpè÷ éàeOéðc éòãé òãéîeäðéð ïðaøcmircei miyp` - ¥¨¨§¥§¦¥§©¨§©¨¨¦§

hb `la z`vei `id m`y epiaie ,opaxcn wx milg dphw iyeciwy
miiew `ly i`pz mdipia didy `le ,dlraa dp`iny rnyn

.milha oi`eypde
:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥

eäééåøz,mdipy exn` ±éànL úéác àîòè,`edíãà ïéàL éôì ©§©§©§¨§¥©©§¦¤¥¨¨
äNBòy jk icil `iadl lekiy dyrnBúìéòadidz.úeðæ úìéòa ¤§¦¨§¦©§

z`yln mc` ipa erpni ,o`nl lkez d`eyp dphw m` ,dzrne
zelirad lky xxazie diyeciw z` xewrze o`nz `ny dphw
zpwz xwrize ,oi`eyip ly `le zepf ly zelira eid dze` lray

.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dphwd z` `iydl opax
:`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðdpi` i`ny zia zrcly ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nnøîéîì àkéà éàîxg`n `ld ,dfa xnel yi mrh dfi` ± ©¦¨§¥©
zvxzn .zepf zlira ezlira z` eyriy yyg oi` dlrap `ly

:`xnbdàøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéð àìdvex mc` oi` ± Ÿ¦¨¥§¦§¥¨§¦¨
erpniy yygd xfege ,zepf z`ia ly xeqi` zteg ezteg dyrzy

.minkg zpwz lhazze dphwd z` z`yln
:`xnbd dywnáàä øñîeza z`ì,ìòaä éçeìLoicd `ede ¨©¨¨¦§¥©©©

d`eypk dpicy lrad igely icil dexqn dig` e` dn`yk
,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcleøîéîì àkéà éàîdfi` ± ©¦¨§¥©

.zepf ly d`ia `le dteg `l o`k oi` `ld ,dfa xnel yi mrh
:`xnbd zvxznïðaø âeìt àìlke mzpwza ewlig `l minkg - Ÿ¨©¨¨

e` dlira oi`y ote`a elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw
.zepf ly dteg

:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáe,mixaeq ¥¦¥
,zp`nn d`eyp dphw xy`käaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨

,di`eyipaøîéîì eúà àìdp`iny xg`l xnel e`eai `l - Ÿ¨§¥©
,úeðæ úìéòa Búìéòác.dphw z`yln mc` ipa erpni `le ¦§¦¨§¦©§

:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaàîòè ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨
éànL úéác`ed o`nl dleki dpi` d`eyp dphwyéøét íeMî± §¥©©¦¥¥

e ,dy`d ly beln iqkp zexit meynìlä úéác àîòèd`eyp s`y ©§¨§¥¦¥
`ed mb ,zp`nn.éøét íeMî:`tt ax x`aneéànL úéác àîòè ¦¥¥©§¨§¥©©

,dpéî eäì ìéëàå èéîL ïàîz äàeNð úøîà éàc ,éøét íeMîlrad ¦¥¥§¦¨§©§¨§¨¥¨¥§¨¥§¦¨
`ide dcyd z` giaydle cearl gxhi `le zexitd z` lk`i

oeik ,jk ici lr cqtizàîéé÷ ÷téîì óBñ óBñcxac ly eteqay - §§¦©©§¨
.ezeyxn `vze o`nz ezy`ìlä úéáå,mixaeqäaøcà,jtidl - §¥¦¥©§©¨

ïàîz úøîàc ïåék,o`nl dleki d`eypy xne` dz`y oeik - ¥¨§¨§©§¨¥
eäì çaLî éçeaLà,miqkpd z` giayi lrad -àì éàc øáñitl ± ©§¥©§©§¨©§¦Ÿ

,miqkpd z` giayi `l m`y xeaq `edyéöééò[evrii-]dì ¨§¥¨
äéáBø÷o`nl ezy` lydépéî dì é÷tîe.epnn dze` e`iveie - §¤¨©§¥¨¦¥

:mi`pzd zwelgna sqep xe`iaéànL úéác àîòè eðééä ,øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
itläãeòña çøBè íãà ïéàLoi`eyip ly,dãéñôîelkez m`e ¤¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨

inc z` eciqtie o`nz `ny ,dz`yl erpni ,o`nl d`eyp dphw
.oi`eyipd zcerqìlä úéáe,mixaeqeäì àçéð eäééåøzmdipyl - ¥¦¥©§©§¦¨§

inc z` ciqti `ede o`nzy okziy s`] el` oi`eyipa gep
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המשך בעמוד חח

miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzenai
äðùîïéðàîî ïéàdn` de`iydy dnezi Ð.oiqexi`d on `l` ,dig`eìòáála` Ð

cr oiznz `l` ,oe`ina z`vei dpi` ,mai iptl dltpe ,ea dp`in `le zn m`

licbzy.uelgzeø÷ôä ìàøùé úåðá ïéào`nz `l oiqexi`d on elit`e Ðqx`izexg`l

xefgzeoiznze ,dfa zp`nn `l` ,o`nzeoiyecw eidie licbzy cr xg`l qex`ln

.oe`ina ipyn cer `vz `le ,mixenbïàîúåÐ

ea dp`in `d :jixt `xnbae .`ypze oey`xa

!`pnif `cg xakàøîâúéáã àîòè éàî
éàîùd`eyp :ixn`c Ðdphw `d ,dp`nn `l

!`idéàðú ïéàù éôìly oi`eyipa liren Ð

oiyecw zrya d`pz dil ded elit`e ,dlecbÐ

,dtege d`ia zrya dilg` ileg``liigeedl

,o`nz dphw d`eyp zxn` i`e ,i`nw oiyecw

:ixn` `l` ,`ed zephw meync iypi` irci `l

d`pzi`pz yi xninl ez`e ,oi`eyipa dil ded

i`eyipa.dlecbàëéà éàî 'åë äôåçì äñðëð
øîéîìzp`nn `l i`n` i`ny zial Ð?

rnyne ,zeqex` `l` oip`nn oi` :ixn`wc

dxqnpy e` dtegl dqpkp iwet`ligelyl

.dqex` llkn dl `wtpc ,lradéàðú ïéàù éôì
äôåçá ìéòåîdqpkpy dphw zxn` i`e Ð

ded d`pz :ixn` ,o`nz dlrap `le dtegl

.dtega i`pz yi xninl iz`e ,edláàä øñîÐ

xninl `ki` i`n lrad igelyl a`d dxqn?
dxiqna liren i`pz xninl iz` inp i`Ð

`nipc daig o`k oi` ixdy ,ixn`w xity

e`l "a`d xqn" i`d .oiyecwc di`pzl dilg`

`wtp `l diyeciw dia` laiwyn eli`c ,`wec

a`dc ,oe`inaoe`in oi`e ,eza iyeciwa i`kf

dn` deycwy dnezia `l`.dig`eikde

ol `niiwc ,lrad igelyl a`d xqn :xn`w

) zeaezka:`kd dzeekce ,edpip oi`eyipc (a,gn

oig` dexqni`ny ziale ,oi`eyip eed oigelyl

xninl `ki` i`n ,zp`nn `l?ïðáø âåìô àì
.oi`eyipl oi`eyip oia Ð'åë íãà ïéàù éôìÐ

da ebdpi `ly ick dphwl oi`eyip epiwz opaxe

yxga (a,aiw) onwl xn`ck ,xwtd bdpn

dp`nn zxn` i`e ,`ypyiaqp `le irpnin Ð

zlira ezlira zeyrl dvex mc` oi`c ,dl

.opaxc `zpwz `xwrine ,zepfàøåñéàãÐ

.zepf zlirac'åë áàä øñîol `niiwc Ð

`ied opaxc oi`eyipa dzeekce .edpip oi`eyipc

,dp`nn `l i`ny ziale .oi`eyip oig` zxiqn

oip`nn oi`c ixn`w `wiqt `zlin `dc`l`

xninl `ki` i`n ,zeqex`zepf zlira e`l Ð

.irpnin `le `idéøéô íåùîciqti `ly Ð

.ixit dil zil qex` la` ,beln iqkp zexitøáñ
àì éàãipi` m`c Ðogiayndiaexw dl iviir

.'ekäãåòñái` ,jklid .oi`eyip zcerq Ð

o`nz zxn`.iaqp `le irpnin Ð'åë åäì àçéð
.irpnin `l jklid Ðåøîàîì úðàîî àéòùåà éáø øîàzp`nn ixn`c lld zial Ð

maiaxn`n da dyr m`y ,zp`nn exn`nl Ðzp`nn Ð,ezxweredkixv `dz `ly

dwif liaya `idy ,dvilg la` .exn`nl hb.`xwr `l Ðäçøë ìòáãÐiyeciwn

.dp`in `l oey`xae ,dilr `inx oi`eyip gkne ,oey`xúàéá éøäådgxk lra ,mai Ð

"dilr `ai dnai" :(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a xn`ck ,`idÐ.dgxk lra
àéöîå
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úéái`pz oi`y itl i`ny ziac `nrh i`n l`eny xn` dcedi ax xn` :i`ny

oi`eyipa,mzq dqpke i`pz lr dycw iab ,(`,br zeaezk) "xicnd" wxtac :dniz Ð

mc` oi`y axc `nrh yxtnc .lraa ediizbelt iia` iwene ,hb dkixv oi`c l`eny xn`w

`l inp d"ae .oi`eyipa i`pz yi l`enyl lraa elit` ,`nl` .zepf zlira ezlira lrea

rcinc ,xfbinl `kilc ixaqc meyn `l` ibilt

ecen `d la` .edpip opaxc dphw i`eyipc irci

dibd ozp oa dcedi epiaxe ?oi`eyipa i`pz oi`c

mewn lkn :i"x`e .ax xn` dcedi ax xn` :o`k

dy` zerha (a,br) mzd xn`c ,`axl dywiz

:cere ?oi`eyipa i`pz yic ax dcen `zcixb

`kd xn`w dlrap `le dtegl dqpkp elit`c

`l iia`c :wgvi epiaxl d`xpe ?dtega i`pz oi`c

irci rcinc meyn lld ziac `nrh yxtn did

`kdc `ibeqe .oi`eyipa i`pz yic meyn `l` ,'ek

lr ycwnd :mzd xn`c ,xfrl` iax xn` `lerk

lrae i`pzoi`c ,hb epnid dkixv lkd ixac Ð

xn` dcedi ax xn` :`kd qxbe ,oi`eyipa i`pz

yi dlrap `le dtegl dqpkpa l`enylc .ax

dy`d" wxt seqa lirl iia` xn`c `de .i`pz

dnaic l`enye axc `zbelt iab (a,dv) "dax

`pyil cgl iia` xn`c ,yi` zy`k `id ixd

dizlin yxtnc ,i`w `gtp wgvi iaxc` l`enyc

oi`eyipa i`pz oi`c meyn iqei iaxce`l Ð

oi`c meyn `l` ,xn`w d`pz ipdn `lc meyn

didy i`pz zngn oilhazn oi`eyp ediy zelibx

,`yiln rpnie rceiy e` `ed zelibxc ,oiyecwa

jixv oke .oi`eyip zrya iccd` ilgne ixnb e`
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äðùîïéðàîî ïéàdn` de`iydy dnezi Ð.oiqexi`d on `l` ,dig`eìòáála` Ð

cr oiznz `l` ,oe`ina z`vei dpi` ,mai iptl dltpe ,ea dp`in `le zn m`

licbzy.uelgzeø÷ôä ìàøùé úåðá ïéào`nz `l oiqexi`d on elit`e Ðqx`izexg`l

xefgzeoiznze ,dfa zp`nn `l` ,o`nzeoiyecw eidie licbzy cr xg`l qex`ln

.oe`ina ipyn cer `vz `le ,mixenbïàîúåÐ

ea dp`in `d :jixt `xnbae .`ypze oey`xa

!`pnif `cg xakàøîâúéáã àîòè éàî
éàîùd`eyp :ixn`c Ðdphw `d ,dp`nn `l

!`idéàðú ïéàù éôìly oi`eyipa liren Ð

oiyecw zrya d`pz dil ded elit`e ,dlecbÐ

,dtege d`ia zrya dilg` ileg``liigeedl

,o`nz dphw d`eyp zxn` i`e ,i`nw oiyecw

:ixn` `l` ,`ed zephw meync iypi` irci `l

d`pzi`pz yi xninl ez`e ,oi`eyipa dil ded

i`eyipa.dlecbàëéà éàî 'åë äôåçì äñðëð
øîéîìzp`nn `l i`n` i`ny zial Ð?

rnyne ,zeqex` `l` oip`nn oi` :ixn`wc

dxqnpy e` dtegl dqpkp iwet`ligelyl

.dqex` llkn dl `wtpc ,lradéàðú ïéàù éôì
äôåçá ìéòåîdqpkpy dphw zxn` i`e Ð

ded d`pz :ixn` ,o`nz dlrap `le dtegl

.dtega i`pz yi xninl iz`e ,edláàä øñîÐ

xninl `ki` i`n lrad igelyl a`d dxqn?
dxiqna liren i`pz xninl iz` inp i`Ð

`nipc daig o`k oi` ixdy ,ixn`w xity

e`l "a`d xqn" i`d .oiyecwc di`pzl dilg`

`wtp `l diyeciw dia` laiwyn eli`c ,`wec

a`dc ,oe`inaoe`in oi`e ,eza iyeciwa i`kf

dn` deycwy dnezia `l`.dig`eikde

ol `niiwc ,lrad igelyl a`d xqn :xn`w

) zeaezka:`kd dzeekce ,edpip oi`eyipc (a,gn

oig` dexqni`ny ziale ,oi`eyip eed oigelyl

xninl `ki` i`n ,zp`nn `l?ïðáø âåìô àì
.oi`eyipl oi`eyip oia Ð'åë íãà ïéàù éôìÐ

da ebdpi `ly ick dphwl oi`eyip epiwz opaxe

yxga (a,aiw) onwl xn`ck ,xwtd bdpn

dp`nn zxn` i`e ,`ypyiaqp `le irpnin Ð

zlira ezlira zeyrl dvex mc` oi`c ,dl

.opaxc `zpwz `xwrine ,zepfàøåñéàãÐ

.zepf zlirac'åë áàä øñîol `niiwc Ð

`ied opaxc oi`eyipa dzeekce .edpip oi`eyipc

,dp`nn `l i`ny ziale .oi`eyip oig` zxiqn

oip`nn oi`c ixn`w `wiqt `zlin `dc`l`

xninl `ki` i`n ,zeqex`zepf zlira e`l Ð

.irpnin `le `idéøéô íåùîciqti `ly Ð

.ixit dil zil qex` la` ,beln iqkp zexitøáñ
àì éàãipi` m`c Ðogiayndiaexw dl iviir

.'ekäãåòñái` ,jklid .oi`eyip zcerq Ð

o`nz zxn`.iaqp `le irpnin Ð'åë åäì àçéð
.irpnin `l jklid Ðåøîàîì úðàîî àéòùåà éáø øîàzp`nn ixn`c lld zial Ð

maiaxn`n da dyr m`y ,zp`nn exn`nl Ðzp`nn Ð,ezxweredkixv `dz `ly

dwif liaya `idy ,dvilg la` .exn`nl hb.`xwr `l Ðäçøë ìòáãÐiyeciwn

.dp`in `l oey`xae ,dilr `inx oi`eyip gkne ,oey`xúàéá éøäådgxk lra ,mai Ð

"dilr `ai dnai" :(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a xn`ck ,`idÐ.dgxk lra
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àîòè :eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø .eäðéð ïðaøc§©¨©¦§©¨§©¥§¨§¦©§©§©£¨
úìéòa Búìéòa äNBò íãà ïéàL éôì ¯ éànL úéác§¥©©§¦¤¥¨¨¤§¦¨§¦©
àì ?øîéîì àkéà éàî äìòáð àìå äteçì äñðëð .úeðæ§¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨©¦¨§¥©¨

ì áàä øñî .àøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéðéçeìL ¦¨¥§¤¡¥¨§¦¨¨©¨¨¦§¥
:ìlä úéáe .ïðaø âeìt àì ?øîéîì àkéà éàî ìòaä©©©©¦¨§¥©¨§©¨©¥¦¥
Búìéòác øîéîì eúà àì ¯ äaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨¨¨§¥©¦§¦¨

c àîòè :øîà àtt áø .úeðæ úìéòaéànL úéaíeMî §¦©§©©¨¨©©£¨§¥©©¦
àîòè ,éøétìlä úéácc àîòè .éøét íeMîúéa ¥¥©£¨§¥¦¥¦¥¥©£¨§¥

éànLèéîL ïàîz äàeNð zøîà éàc ¯ éøét íeMî ©©¦¥¥§¦¨§©§§¨§¨¥¨¥
:ìlä úéáe .àîéé÷ ÷téîì óBñ óBñc ,dpéî eäì ìéëàå§¨¥§¦¨§§¥©©§¨¥¦¥
øáñ ,eäì çaLî éçeaLà ïàîz zøîàc ïåék ,äaøcà©§©¨¥¨§¨§©§§¨¥©§¥©§©§¨©
àáø .dépéî dì é÷tîe ,äéáBø÷ dì éöééò ¯ àì éàc§¦¨¨§¥¨§¤¨©§¥¨¦¥¨¨

c àîòè eðééä :øîàéànL úéa¯çøBè íãà ïéàL ¨©©§©£¨§¥©©¤¥¨¨¥©
.dãéñôîe äãeòñaìlä úéáeéãk ,eäì àçéð eäééåøz : ¦§¨©§¦¨¥¦¥©§©§¦¨§§¥

.úeLéàc àì÷ eäééìò ÷etéìcéànL úéa"íéøîBà §¥£©§¨¨§¦¥©©§¦
'åëå ìòáadðéàå Bøîàîì úðàîî :àéòLBà éaø øîà ." §©©¨©©¦©£¨§¨¤¤§©£¨§¥¨

éaøc àîòè éàî :àcñç áø øîà .Búwéæì úðàîî§¨¤¤§¦¨¨©©¦§¨©©£¨§©¦
ìòác ,äwéæ ,àø÷ò àéöî ,dúòcîc ,øîàî ¯ àéòLBà©£¨©£¨§¦©£¨¨§¨¨§¨¦¨¦§©
,dçøk ìòác ,äàéa éøäå .àø÷ò àéöî àì ,dçøk̈§¨¨¨§¨¨§¨©£¥¦¨¦§©¨§¨
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קפח
miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzenai

àø÷ò àéöîå`inec maia zp`nn lld zia ixn` `dc ,ez`ial hb dkixv `dz `ly Ð

.lracàø÷ò éàî÷ ïéàåùéð.dwif o`k oi` aeye Ðïàîì äìåëéù ìë`nw wxta Ð

dia` d`iydy oebk ,oiyeciw dia` laiw `le eig`l d`eypd dphw eza :(a,a zenai)

xg`l dlgzzne ,ea dp`in `le o`nl dlekie ,a`d iiga dnezi `ide ,dyxbzpeÐ

meyn xhtdl zad zxv dpi`y ,zvleg dzxv

li`ed ,dexr zxvo`nl dleki zadeopi` Ð

znaiizn `le .oixenb oi`eyip`le li`ed Ð

.zvwna dexr zxv jd dl `ied ,zad dp`in

éðàù äåøò úøöoe`in ipdnc ab lr s`c Ð

`l ,dvilg `la wtinl `nlra dnai dphwl

`edy dia`a dp`in m` ,dexr iabl ipdn

.mail zxzen dzxv iedinl ,dnaiøá éîø éðúã
ìà÷æçé`ypil zxzen lraa dp`iny dphw Ð

dqep`k `iede oi`eypl idpizxwrc ,eia`l

dp`ine ,ea dp`in `le dlra zn la` .dzetne

,maia`nl` ,dvilg `la `wtpc ab lr s`

`xwr i`nw i`eyipeia`l dxeq` ikd elit` Ð

ipd`c ,dlitp zrync ,oird zi`xn iptn

oe`in dkixvdle mai inw ltinl i`nw i`eyip

.ding ly ezlk zi`xp ,mai iabléîð àëäÐ

i`nw i`eyipl `xwrc ab lr s`zi`xp Ð

eig` i`eyip epd`e li`ed ,eza zxvk dzxv

inxnl ezaa.dinwäðàéîon cg`a dnai Ð

oinai oig`d.olekl dxeq` Ðèâä úìòáàÐ

hb cg`d dl ozp m`.olek lr dlqt Ðøîà
áø ééáà:lirl xn` edi`c ,el dced `l Ð

.dfl dxeq` dfa dp`inäãåä àì àéòùåà éáø
åìlr s` ,oig`l zxzen opgei iax xn`wcn Ð

`ki` i` ,edine .rnyna inp diteb edi`c ab

oig`gl oe`in dil dedc ,oi` Ðaxk ,dwif iv

dnily dwifa dp`inc ,mai cga la` .iq`Ð

inp mai cga elit` `irye` iaxle .dxeq`

.dwifl oe`in oi`c ,`ixyéñà áø äì éøîàåÐ

iaxc .`irye` iax oky lke ,el dced `l inp

.el `le ,xn` oig`l `wec opgeiäùåôë äãîá
ããîdietk dcna Ðccenk ,d`pe` oeyl ,ccn

`ztqeza iz`vn exage .dcnd ileya

:zeld`c,dyetk dzid ,'ek dpezp `idy dxicw

" oeylciqtn didy (b dki`) "xt`a ipyitkd

.dly beln iqkpäéá åãáò éøèé÷ éøúipy Ð

eilr eyr mixyw.ezrxlàãç äðàéî éøäå
àðîéæ`ypze o`nze :ipzw i`n`e ,dlraa Ð?

éðà äöåø.dxfg `ny Ðéðú÷ éúøúe`l Ð

ilin izxz `l` ,izixg` `pnif o`nl xcdinl

zpznne zp`nn :edpipqx`ilncr xg`l

m` e` ,ipya o`nze xefgz `ly ick ,licbzy

`ypdl dzvx,xzl`l `ypze lraa zp`nn Ð

.`id d`eypc ,i`ny zial zp`nn `l ezc

'éðúîäúåôîë àìà äðè÷ äùòî ïéàÐ

inkc ,'ek lk`z `l odkl l`xyi za :ipzwck

.inc z`yp `ly'åë äáëò ìë`idy dn lk Ð

zakern.ezy` `id eli`k ,eliaya elv`

.`id dn yxtn `xnbae
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éãéîhbd zlra` dedc?eia`l zxzen i`n` lraa dp`in ok m` :dcedi epiax dywd Ð

yginl jiiy `kd `nyc :xne`e !eia`l dxeq`y hbd zlra` dedc icin yegip

oe`ina dxeq` dpi`e ezy` dpi`y oeik ,ithdpi`y oeik ,dl xq` `l hbc oicd `ed Ð

.ezy`

ïàîax iia` xn` el eced `lla` :rnyn Ð

iaxdfa dp`ine .el dced `irye`

xn`wc oig`l zxzended ,oig`d lkl epiid Ð

.ezwifl zp`nn dpi` xn`c `irye` iaxk dil

el dced `l o`noi`c el yic ,`irye` iax Ð

zi`c ,el dced iq` ax la` ,dwif dlekl oe`in

dwif dlekl `d ,dwif ivgl oe`in oi` dilyi Ð

oig`l zxzen xn`wc `de .oe`in,el s` epiid Ð

exn` :ixn`c `ki` .dwif ivgl oe`in oi`c oeik

.qxhpewa yxit oke ,`irye` iax oky lke iq` ax

éøúdia ecar ixhiweli` :jixt inlyexia Ð

dexr oixizn dxeyk `ly xac dyerd

dxar dxn` `cd :`id `cqg ax ipyne ?ely

ediizrc lr ,eipta `lye oi`eypd on dp`ine

i`ny ziaclk `iyew ef oi`e .oe`in dpe`in Ð

,edpip opaxc dphw iyeciwc xninl `ki`c ,jk

.ediipin oiyeciwl opax edpirwt`e

ïéøéùëîmipya`l` ,cga oicd `ed Ð

.dp`iny zecrl jixvy

äëìäbefd eze`k:l`ppg epiax yxit Ð

dligzkl la` ,carica `wec,`l Ð

mixiyknc.rnyn caric Ð
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,ãéáò÷ àeäc ,øîàîe äàéa :àlà !àø÷ò àéöîe¨§¨¨§¨¤¨¦¨©£¨§¨¨¥
àéöî àì dìò àîø àðîçøc äwéæ ,àø÷ò àéöî̈§¨¨§¨¦¨§©£¨¨§¨£¨¨¨§¨
?àîòè éàî .Búwéæì óà úðàîî :øîà àleò .àø÷ò̈§¨¨¨©§¨¤¤©§¦¨©©£¨
ìk :àleòì àáø déáéúéà .àø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéð¦¥©¨¥¨¨§¨¥¦¥¨¨§¨¨
àìå úöìBç dúøö ¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëiL¤§¨§¨¥§Ÿ¥£¨¨¨¨¤¤§Ÿ
éàeOéðì eäðéø÷òúå ,àzLä ïàîz ?éànàå .úîaééúî¦§©¤¤§©©§¨¥¨§¨§©©§¦§§¦¥
éîø éðúc ,éðàL äåøò úøö !dúøö íaééúúå ,éàn÷©¨¥§¦§©¥¨¨¨¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦
¯ íáéa ,åéáàì úøzeî ìòáa äðàéî :ìà÷æçé øa©§¤§¥¥£¨§©©¤¤§¨¦§¨¨
,Búlëk úéàøð äìéôð úòLa :àîìà .åéáàì äøeñà£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥§©¨
:áø øîà .Bza úøök úéàøð äìéôð úòLa :éîð àëä̈¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦¨©©
:èbä úìòaà äåäc écéî ,äæì äøeñà ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤£¨¨¤¦¥©£¨©©£©©¥
àøqzéà ãçì dì àøqzéàc ïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨§¦©§¨¨§©¦©§¨

.àðL àì éîð àëä ,eäleëì eäì:øîà ìàeîLe §§§¨¨©¦¨§¨§¥¨©
.èbä úìòáì àéîc àìå ,äæì úøzeî ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤¤¤¨¤§¨¨§¨§©£©©¥
àéä ¯ àëä ,da ãéáò à÷c àeä ¯ èbä úìòa©£©©¥§¨¨¥¨¨¨¦
àðéáö àìå Ca àðéòø àì" :äøîàc ,déa àãáò÷̈¨§¨¥§¨§¨¨¨¥¨¨§¨¨¥¨
áø .àðéòø ¯ Cøáça àä ,àðéòø àìc àeä Ca ,"Cä¨§¨¨¥¨¨§©§¨¨¥¨©
àîéì .Bì eléôà úøzeî ¯ äæa äðàéî :øîà éñà©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦¥¨
,àø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãça !Búwéæì úðàîî dðéà :øîàc ,déì àøéáñ àéòLBà éaøk§©¦©£¨§¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨§©¨¨¨¦©¦§¨§¨¨§¨
äðàéî :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .äwéæ éöçì ïeàéî ïéàc ,ïðé÷ñò ïéîáé éðLa àëä̈¨¦§¥§¨¦¨§¦©§¥¥©£¦¦¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¥£¨
éaø :øîà àáø .áø :ééaà øîà ?Bì eãBä àì ïàî .Bì eãBä àìå ,ïéçàì úøzeî ¯ äæä¤¤¤¨©¦§Ÿ©Ÿ¨©©©¥©¨¨¨©©¦

'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéa" .éñà áø :dì éøîàå ,àéòLBàúéa ïäì eøîà ,àéðz ." ©£¨§¨§¦¨©©¦¥©©§¦§¨¨©§¨¨§¨¤¥
ïäì eøîà !åéðôa àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå :éànL úéáì ìläéànL úéa ¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ§¨¨¨§¨¤¥©©

ìéëà à÷cî .äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôì ,ããî äLeôk äcîa ìnbä ïBLét :ìlä úéáì§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨¨©§¦¨¨§§¦¨§¨¦§¨¨¥
éøîàäå ,àéä äàeNð àèéLt ,éøétéànL úéaeãáò éøèé÷ éøz !äðàîî àì äàeNð ¥¥§¦¨§¨¦§¨¨§¦¥©©§¨Ÿ§¨£¨§¥¦§¥¨§

'åëå ïéc úéa éðôa íéøîBà éànL úéa" .déaìLa ¯ ïéðeàénäå äöéìçä :íúä ïðz .".äL ¥¥©©§¦¦§¥¥¦§©¨¨©£¦¨§©¥¦¦§¨
:øîà ééaà .àéä éànL úéa :äaø øîà ?àpz ïàîeléôààì ïàk ãò ,ìlä úéa àîéz ©©¨¨©©¨¥©©¦©©¥¨©£¦¥¨¥¦¥©¨¨

ìL ìáà ,ïéçîeî ïðéòa àìc àlà ìlä úéa éøîà÷éànL úéa ,àéðúãk .ïðéòa ¯ äL ¨¨§¦¥¦¥¤¨§¨¨¥©§¦£¨§¨¨¥©¦§©§¨¥©©
,ïéc úéa éðôa :íéøîBàìlä úéáeelàå ,ïéc úéa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa :íéøîBà §¦¦§¥¥¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥

éøvL íéãBî elàåìL Ca ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé øa éñBé éaø .äL.íéðL ¨¥¦¤¨¦§¨©¦¥©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
ïàîz íéøîBà éànL úéa" .âefä BúBàk äëìä :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§©¥©©§¦§¨¥

'åëåíéðeàéna éðà äöBø :øîàúå ìécâzL ãò :ìàeîL øîà !àðîéæ àãç äðàéî àäå ."§¨¥£¨£¨¦§¨¨©§¥©¤©§¦§Ÿ©¨£¦©¥¦
àNpúå ïàîzL Bà ,ñøàéúå ìécâúå ïàîzL Bà :éðú÷ ézøz :øîà àleò .íéðBLàøä̈¦¦¨¨©©§¥¨¨¥¤§¨¥§©§¦§¥¨¥¤§¨¥§¦¨¥

ì àlà ,"àNpúå ìécâzL ãò" éðú÷c eðééä ¯ àleò àîìLa .øzìàììécâzL ãò" ¯ ìàeîL §©§©¦§¨¨¨©§§¨¨¥©¤©§¦§¦¨¥¤¨¦§¥©¤©§¦
.àéL÷ !déì éòaéî "øîàúåäðùîäeàéOäL ìk ¯ ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä Bæ éà §Ÿ©¦¨¥¥©§¨¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥¨¤¦¦¨

ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .ïàîì äëéøö dðéà ¯ dzòãì àlL äeàéOä ,dzòãì äéçàå dnà¦¨§©¤¨§©§¨¦¦¨¤Ÿ§©§¨¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨¤©§¦§
ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk :øîBà.ïàîì äëéøö dðéà äéLecé÷ øBîLøæòìà éaø:øîBà ¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥©¦¤§¨¨¥

ïäk úa ,äîeøúa ìëàz àì ïäëì ìàøNé úa .äzeôîk àlà ,íeìk äpè÷ äNòî ïéà¥©£¥§©¨§¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©Ÿ¥
eléàk ¯ Léàä ïî àéäL äákò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .äîeøúa ìëàz ìàøNéì§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦§¦

.BzLà dðéà eléàk ¯ Léàä ïî dðéàL äákò ìk ,BzLà àéäàøîâäðBLàøa :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîà ¦¦§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦¥¨¦§¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨¦¨
:éøîà àøeaéc Léôðc eæçc ïåék ."déì àañðúäì àéòa àðà úéìå ,déa àðéáö àìå ,déa àðéòø àì" :ïeàéî èb ïéáúBk eéä̈§¦¥¥¨¨¥¨¥§¨¨¥¨¥§¥£¨¨£¨§¦§§©¨¥¥¨§¨§¨¥¦¨¨§¦
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יש צורך לפעול את העניין ד"ויראו ממך", על-ידי הסגולה דקיום מצוות תפילין.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(iriax meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iying meil)

àhéâa éôelçéàì éúàdy` hba mb aezkl ux`d mr xteq drhi - ¨¥§¦©¥§¦¨
jkl .df gqepéëä eðéwz,oe`in ly hba eazkiy minkg epwz - ©¦¨¥

àðtðàa éðBìt úa úéðBìt äðàéî éðBìt íBéa.[epipta-] §§¦¥£¨§¦©§¦§©§¨¨
:oe`ind ipte`a dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa,ïeàéî eäæ éà ¨©¨¨¥¤¥

,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàdxn`y e`ïéLecé÷a éLôà éà ¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¦¤§¦§¦¦
,éçàå énà éðeLcéwL.oe`in df ixd,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ¤¦§¦¦¦§©©¨¥©¥¨©©¦§¨

eléôàdziddìòa úéáì äéáà úéaî úëìBäå ,ïBéøtàa úáLBé £¦¤¤§©¦§§¤¤¦¥¨¦¨§¥©§¨
,dtegl,ïeàéî eäæ ,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàåmixne` oi`e §¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¤¥

.oeixt`dn zcxei dzid o`nl dpeekzd zn`a m`yïk ìò øúé̈¥©¥
úãîBò àéäå dìòa úéáa ïéaeñî ïéçøBà eéä eléôà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨§¦§¦§¥©§¨§¦¤¤
.ïeàéî àeä éøä éìòa éðBìôa éLôà éà íäì äøîàå íäéìò ä÷Lîe©§¨£¥¤§¨§¨¨¤¦¤§¦¦§¦©§¦£¥¥
el` ixdy ,o`nl zn`a zpeekzn dpi`y xnel mewn didy s`e
,dpe`in xac z` enqxti `l s`e ,oic zia mpi` mdipta dp`iny

.o`nl dzpeeky mixne` ep` mewn lknø øîà ïk ìò øúééñBé éa ¨¥©¥¨©©¦¥
døbéL eléôà ,äãeäé øadze` gly ±Bì àéáäì éðåðç ìöà dìòa ©§¨£¦¦§¨©§¨¥¤¤§¨¦§¨¦

äøîàå ,BlMî õôçipepgl dphwdEì ïéà ,éìòa éðBìôa éLôà éà ¥¤¦¤§¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¥§
.äfî ìBãb ïeàéî,cg` `l` epi`y ipepgd ipta wx dp`iny s`e ¥¨¦¤

lr dqrky zngn ok dxn` `l` ,o`nl dpeekzd `ly okzi mbe
aygp df mewn lkn ,elyn utg `iadl dze` gixhdy dlra

.oe`in
:dpyna epipy'åëå ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaødpi`y ©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤

:dkld zraew `xnbd .o`nl dkixv dpi` diyeciw xenyl dleki
.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§

:oe`in ly mipey mipte`a oecl zxfeg `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
äðàéî àlL äpè÷,dlraaúàOðå äãîòå,xg` yi`léaø íeMî §©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦¥¦©¦

,äéðeàéî ïä ïä äéàeOéð ,eøîà äøéúa ïa äãeäéz`yipy jezny §¨¤§¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oey`xd dlraa dvex dpi`y dzrc dzlib ixd xg`l

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàwx dphwd m`äLc÷úð`la xg`l ¦©§¨§¦§©§¨
,mcew dp`iny,eäîoe`inl miaygp ipyl diyeciw mb m`d ©

.oey`xa oe`inl miaygp ipyl di`eyip `weecy e` ,oey`xa
ipyd ly ezeyxl zqpkp `idy oi`eyipa `weec `ny `ed wtqde

ib dfa yi ,ixnbloiyeciw la` ,oey`xa dvex dpi`y zrc iel
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd .oe`inl miaygp mpi` oiicr
ïa äãeäé éaø íeMî ,äLc÷úðå äãîòå äðàéî àlL äpè÷ ,òîL àz̈§©§©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦§©§¨¦©¦§¨¤

,äéðeàéî ïä ïä äéLecé÷ ,eøîà äøéúaxg`l diyeciw mby ixd §¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oe`in miaygp

:wtzqdl dtiqen `xnbdéaøc déìò ïðaø éâéìt ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥§©¦
äøéúa ïa äãeäédxiza oa dcedi iax lr miwleg minkg m`d - §¨¤§¥¨

,yexita xn`dl jixv oe`indy mixaeqeBàminkgyàìmiwleg Ÿ
e .dfaøîBì éönéz íàminkgyéâéìt,dcedi iax lr miwleg - ¦¦¨¥©§¦¥

wx eilr miwleg md m`d,ïéLecé÷aoiyeciwd zlaw mzrcle §¦¦
dleki dpi`e oey`xa dvex dpi`y xenb zrc ielib dpi` xg`n

.oe`inl aygdlBàdcedi iax lr miwleg opaxy,ïéàeOéða eléôà£¦§¦¦
.ilra ipelta iyt` i` yexita xn`zy jixvy mixaeqeíàå§¦

éâéìt øîBì éönézeilr miwleg minkgy ±,ïéàeOéða eléôàm`d ¦¨¥©§¦¥£¦§¦¦
BúBîk äëìä,dcedi iaxk -øîBì éönéz íàå .BúBîk äëìä ïéà Bà £¨¨§¥£¨¨§§¦¦¨¥©

y,BúBîk äëìäwx m`d wtzqdl yiïéàeOéðaezenk dkldBà £¨¨§§¦¦
.ïéLecé÷a eléôà£¦§¦¦

:lirl d`aedy `ziixadn zewitqd z` zhyet `xnbd,òîL àz̈§©
.äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîàjezne ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

oiae oi`eyipa oia ezenk dkldy rnyn ,dwlig `l `ziixady
y xnel l`eny jxvedy jezne .oiyeciwaäëìä,dcedi iaxk £¨¨

éâéìôc ììkîmbe oiyeciwa mb eilr miwleg minkgy rnyn - ¦§¨¦§¦¥
.oi`eyipa

:wtzqdl dkiynn `xnbd,Cì éòaéz ézkàåiaxk dkld m`d §©©¦¦¨¥¨
dphwa s` ,oe`inl miaygp xg`l diyeciwy dcediàáéñð äåäc©£¨§¦¨

àøwéòîleki lw oe`in mbe ,oey`xd dlral d`eyp dzidy - ¥¦¨¨
,oi`eyip lhalàLcwéî àîìc Bàdcedi iaxk dkld `ny e` - ¦§¨¦©§¨

lw oe`in my `weece ,oey`xd dlral zycewn dzidy ote`a wx

.yxetn oe`in jixv d`eypa la` ,mlhan
:didy dyrnn wtqd z` heytl dqpn `xnbddéúlëc ,òîL àz̈§©§©¨¥

ãeønéà ïcáàc,odilraa ecxn [zephw eidy-] oca` ly eizelk - §©§¨¦¨
ïðaøc éâeæ éaø øcLminkg icinlz ipy iax gly -eäðé÷cáéîì- ©©©¦¥§©¨¨§¦§§¦§

.ocxna ex`yp m` ,mwcealéLð eäì éøîàeayiy miypd exn` - ¨§¥§§¥
oca` ly eizelkl my,eúà÷c eëééøáb eæçmkilra z` e`x - £©§©§§¨¨

,e`ayeäì éøîà,zephwd odl epr -eëãéc eëééøáb eåäéðeidiy - ¨§¥§¦§©§©§¦§
.mkly milrad md.äfî ìBãb ïeàéî Eì ïéà éaø øîàzxxan ¨©©¦¥§¥¨¦¤

:`xnbdàáéñð äåäc åàì éàîeizelka xaecn `l m`d - ©¨©£¨§¦¨
dgec .oi`eyip mb riwtn lw oe`iny gkene ,oca` ly ze`eypd

:`xnbd,àìmeyn ,oca` ly eizelkn di`x oi`àLcwéî äåäc Ÿ©£¨¦©§¨
éLec÷lired okle ,ze`eyp `le zeycewn wx eid ody okziy - ¦¥

.lw oe`in
:dkld zraew `xnbd,äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìäålw oe`iny ©£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

lirenàn÷c ïéàeOéða eléôàåd`eyp dphwd dzid m` s`e ± ©£¦§¦¦§©¨
.oey`xl

:dpyna epipy'åëå øîBà øæòìà éaøoi`e ,melk dphw dyrn oi` ©¦¡¦¤¤¥
i`eyipa xfril` iax zhiya dpc `xnbd .dzetnk `l` dpic

:dphw,íéîëç éããö ìk ìò éðøæBç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¦©¨§¨¥£¨¦
yi` oiay mipicd lka m`d ze`xl minkgd ixaca izwcae izxfg

mzhiy zniiwzn ,dphwd ezy`l,dphw i`eyip oipraéúàöî àìå§Ÿ¨¨¦
äpè÷a åéúBcî äåLäL íãà,ezhiy z` min`ez mipicd lky - ¨¨¤¦§¨¦¨§§©¨

øæòìà éaøk.melk mpi` dphw i`eyipy xaeqdLixdéaø dàNò §©¦¡¦¤¤¤£¨¨©¦
øæòìà[z`yipy dphwd z`],øöça Bnò úìièîk`l xnelk ¡¦¤¤¦§©¤¤¦¤¨¥

,d`eyp dy`kB÷éçî úãîBòå`ay xg`l l`xyid dlra ly §¤¤¥¥
dilrúìáBèåzxdhpe,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za `id m` §¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤

.dia` zia znexza zlke`y
:xfril` iax zhiyn miraepd mipicd x`y z` zhxtn `ziixad

äNòî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðzly oi`eyipå ,íeìk äpè÷okl ©§¨©¦¡¦¤¤¥¥©£¥§©¨§§
,äéøãð úøôäa àìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà¥©£¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©§¨¤¨
,øác ìëì BzLàk dðéà øác ìL Bììk .dì ànhéî ïéàå ,dLøBé Bðéàå§¥§¨§¥¦©¥¨§¨¤¨¨¥¨§¦§§¨¨¨

L àlàepnn z`vl dvex `id m`,øîBà òLBäé éaø .ïeàéî äëéøv ¤¨¤§¦¨¥©¦§ª©¥
,dLøBéå ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæ dìòa©§¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§§¨

dì ànhéîe.`ed odk m` dzin xg`lä ,øác ìL Bììkàéä éø ¦©¥¨§¨¤¨¨£¥¦
ïeàéîa äàöBiL àlà ,øác ìëì BzLàk.hb dkixv dpi`e §¦§§¨¨¨¤¨¤§¨§¥

ïéàøð éaø øîàxzei mixazqn -éaø éøácî øæòéìà éaø éøác ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦
,òLBäéitl,äpè÷a åéúBcî äåLä øæòéìà éaøLlka ezrcle §ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¦§©¨

mde melk dphw dyrn oi`y xaeq `ed ,ezy`l yi` oiay mipicd
,mi`eypl miaygp mpi`åeli`,÷ìç òLBäé éaøoia wlig xnelk §©¦§ª©¨©
:`xnbd zl`ey .mipicd÷ìç éàîdaiyn .ryedi iax wlig dna ± ©¨©

:`xnbdéàz`yipy dphw ryedi iax zrcl,àéä BzLàxnelk ¦¦§¦
,xac lkl d`eypk dpicèb éòaézlkk z`vl ick hb jxhvz ± ¦¨¥¥

dpi`y jgxk lr oe`ina z`vei `idy epivn m`e ,yi` zy`
.dxenb d`eypk
:`xnbd dywnéîð øæòéìà éaøì,le`yl yi,àéä BzLà åàì éà §©¦¡¦¤¤©¥¦¨¦§¦

éòaéz àì éîð ïeàéî.oe`in elit` jxhvz `l -:`xnbd dgecàlà ¥©¥Ÿ¦¨¥¤¨
÷etéz éãëamey oi` dlraly it lr s`y ,melk `la `vz ike - ¦§¦¦

ick oi`eyip my minkg dl epwzy oeik mewn lkn ezy`a zekf
.melk `la z`vl dleki dpi`y i`cea xwtd bdpn da ebdpi `ly
xazqn did ,dxenb zekf da el yiy xaeqy ryedi iaxl la`
iax ixacn xzei mixazqn xfril` iax ixac jkle ,hb dkixvdl

.ryedi
:dpyna epipy'åëå øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøon `idy dakr lk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy daiqd m` xnelk ,yi`d
xnelk ,yi`d on dpi`y dakr lk ,ezy` `id eli`k aygp
zaygp dpi` ,ezngn dpi` ,enr dxce zakrzn `idy daiqd

:`xnbd zxxan .ezy`éîc éëéäaygp dn xnelk ,xaecn dna - ¥¦¨¥
lLéàä ïî àéäL äákò,ezy`k `id f`yLéàä ïî dðéàL äákòå ©¨¨¤¦¦¨¦§©¨¨¤¥¨¦¨¦

.ezy`k dpi` f`yìàeîL øîà äãeäé éaø øîàm`äeòázmixg` ¨©©¦§¨¨©§¥§¨¨

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

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד סח



קצי
miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzenai

àèéâá éôåìçéàì éúà.dy` ea yxbl oiyexib hba xea xteq epazkiy Ðàéäùë åìéôà
ïåéøôàá úáùåé,ea iyt` i` :dxn`e ,dtegl dlra zial dia` zian dze` oi`yepe Ð

zegiz dil `ira `l i` :xninl `ki`c,lifze.oe`in ied ikd elit`íéçøåà åìéôàÐ

iwzy wzyin ipdc ,eze .oic zia `kilc.ircen `w `leéðåðç ìöà,ipepg `l` `kilc Ð

dgxh`c meyn xninl `ki`eel `iadl `ed

."dlicbde" opiqxb `l .elyn utgäùã÷úðÐ

.oe`in `la ,xg`lïéùåãé÷ádycwzpy Ð

oi`eyipa la` ,oe`in ied `lc ,ibilt xg`l

xg`l z`yipy oi`eyipa elit` `nlc e` .ecen

ibilt oe`in `la?äãåäé éáøë äëìäÐ

.xnzi` ediiexz`àø÷éòî àáéñð äåäãÐ

.lw oe`ina `wtp ikd elit`e ,oey`xl

åäðé÷ãáéîìeed i` Ðoixcdin.ediicxnn

å÷éçî úãîåòå.`id l`xyil odk za m` Ð

úìáåèåzlke`e ,dynyy yinyz iptn Ð

.dnexza axrléàëæ øîåà òùåäé éáø
äúàéöîáopaxc Ðzia xwtde ,diab dexwt`

.xwtd did oicäì àîèéîås`e .`ed odk m` Ð

`pniwe` `d ,opaxc dcic oi`eyipc ab lr

.devn znk dl `ied dl zixic oeik :"dy`d"a

àùðéì äåòáú,eizgz dcera Ðdakrzpe

`ypilndkixve ,ezy` `id eli`k ,eliaya

.oe`inùéàä ïî äáëò àéä åæ èâ äì ïúðÐ

eliayac dzrc `ilb ea dp`in `ly oeikc

xq`il `id ezy`e ,elv` zakrn dzid

ehiba dlqte ,dizeaexwa.dpedkd onäáëò
ùéàä ïî äðéàùliaya elv` dakrzp `l Ð

.zeyi`

äðùîèâ äì ïúðixd ,dphw `id elit`e Ð

dxeq`e ,zeyexb x`yk `id

.eiaexwaåì øåæçì úøúåî`l m`c ab lr s` Ð

dxifgdz`yipejezn xg`l,oiyexibd

ik ikd elit` ,oey`xl dxeq` ,dlnx`zpe

dphwc dlr ilbe oe`in iz` ea dp`ine dxifgd

,dhibl delhae ,`iddipy dxfga ied `le

xifgnk.xg`l zqipyn ezyexb
äæ
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éúà`hiba itelgi`lazky dn yayl o`kn rnyne .hba xea xteq epazkiy yexit Ð

.`kd rnynck dil opiazk `l` ,'ek dia `pirx `l :oe`in hb ipewiza

äðè÷dipe`in od od diyeciw ,dycwzpe dcnre dp`in `lylirl `ipzc `de Ð

oia oiyeciw oia welig rcei oi`y oeik ,wcwcl yg `l `l` ,dycwzp oicd `ed ,"z`yipe"

.oi`eypàúxn` dcedi ax xn`c rny

dxiza oa dcedi iaxk dkld l`enyedlek`e Ð

opaxc llkn ,oi`eyip` oia oiyecw` oia ,i`w

.oi`eyipa elit` dilr ibilt

åììëxac lkl ezy`k dpi` xac lyÐ

lk`z `l odkl l`xyi za iiez`l

ryedi iaxle .lk`z l`xyil odk zae dnexza

.`kti`

úîçî`id ef il mipbedn mpi`y mc` ipa

yi`d on oi`y dakriede :yexit Ð

i` lirl irac `d heytiz ok m`c :dnize .oe`in

`kdc ,oi`eyipa dxiza oa dcedi iaxk dkld

opi`y zngn `ypdl dvex dpi`ya rnyn

c dl oipbedn,el z`yp m` oky lk ,oe`in `ied

:xnel yie !iwpe aw awri oa xfrl` iax zpyne

z`yipy dphwa `l` ,oe`ina ixii` `l `kdc

oa xfril` iax dlr xn`we ,i`w dzrcl `ly

mipbedn opi`y mc` ipa zngn dxn` i`c :awri

ilra ipelt zngn ,dzrcl `ly iedied Ð

icin jiiy `l `zyde .oe`in dkixve ,dzrcl

.lirlc `iddl
`nl`
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äðàéî éðBìt íBéa" :éëä eðéwz ,àhéâa éôelçéàì éúà̈¥§¦©¥§¦¨©¦¨¦§§¦¥£¨
?ïeàéî eäæ éà :ïðaø eðz ."àðtðàa éðBìt úa úéðBìt§¦©§¦§©§¨¨¨©¨©¥¤¥
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יבמות. פרק שלושה עשר - בית שמאי דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שהוא עניין חיבור בורא ונברא.
ממאמר פרשת קורח ה'תשכ"ז

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

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
ezi` di`eyipa oerny zen xg`l dzr o`nl dnaid dleki

éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúåmi`eyipd mze` z` rxtnl xewrze - §©§§¦§§¦¦©¨¥
,dexr oae`x lr didz `l aeye mipey`xd(dúøö) íaééúúå.el §¦§©¥¨¨¨
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iying meil)

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
ezi` di`eyipa oerny zen xg`l dzr o`nl dnaid dleki

éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúåmi`eyipd mze` z` rxtnl xewrze - §©§§¦§§¦¦©¨¥
,dexr oae`x lr didz `l aeye mipey`xd(dúøö) íaééúúå.el §¦§©¥¨¨¨
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iyiy meil)

äîBúéä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøåd`eyp dzidy dphwd §©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨
,opaxcn eldøéæçäå,zne ,dlcby xg`l oiae dphw dcera oia §¤§¦¨

,íáiì úøzeî,meaid zevn z` zraewd `id dzind zryy oeik ¤¤©¨¨
.ezy` dzid `id f`eéaøåäéáà dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà`ide §©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn zycewnäLøbúðåz` laiwy dia` ici lr dzephwa §¦§¨§¨
`id ixd ,dhibáàä éiça äîBúéklawl zekf el oi` aeye ¦¨§©¥¨¨

,diyeciwåm`døéæçädltpe zne ,dphw dcera oey`xd dlra §¤§¦¨
,meail.íáiì äøeñà ìkä éøácdyexb `id dxezdny oeik ,mrhde ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨

ixdy melk epi` dxez oicn ,dxifgdy s`e ,maid eig`l dxeq`e
ici lr oiyeciw dl epwz minkgy s`e ,diyeciw lawl ci dl oi`
z` xewrl opaxc oiyeciwa gk oi` mewn lkn ,dig` e` dn`
.maid lr dxeq` `id zercd lkl okl ,eig` zyexb ly xeqi`d

àøîâ
:xfrl` iax ly enrha dpc `xnbdäôéò øîà[mkg my-]éàî ¨©¥¨©

àîòèenrh edn ±øæòìà éaøceig` zyexb z` maiil xqe`y ©£¨§©¦¤§¨¨
,dxifgdyàøeqéàa úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBäwxt didy oeik - ¦§¨§¨¨¨¨¨©©§¦¨

aey ,dyexb dzidyk zxk xeqi`a maid lr dxq`p eay cg` onf
.ezy` dzid znyke dxifgdy s` xeqi` eze`n zxzip dpi`

:`xnbd dywnéëä éà ,äôéòì ïðaø déì eøîàly enrh edf m` ± ¨§¥©¨¨§¥¨¦¨¥
,xfrl` iaxéòaéz àì éîð äöéìçixdy jxhvz `l dvilg mb - £¦¨©¥Ÿ¦¨¥

ie dvilgn zexehty zeixrd lkk `id.meaéîð éëä àîéz éëå§¦¥¨¨¥©¥
,dvilgn s` dxeht `idyàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -íeMî §¨©§¨¦

,eøîà øæòìà éaø,mipa ila zne dlra dxifgde dyxbzpy dy` ©¦¤§¨¨¨§
.úöìBç:minkgl dtir zaeyzàì øæòìà éaø ,äôéò øîà àlà ¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨Ÿ

àîòè éàî àðòãé.xfrl` iax ly enrh z` rcei ipi` - ¨©§¨©©§¨
:xfrl` iax ixaca xg` xe`iaøæòìà éaøc àîòè eðééä ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¨§©¦¤§¨¨

,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`ydéì à÷tñîxfrl` iax ± §©§¨¥
,wteqn,úìtî äúéî éàdxiznd `id dzind zry m`d xnelk ¦¦¨©¤¤

,meai zevn z` zraewe g` zy` xeqi` z`íéðBLàøä ïéàeOð éà¦¦¦¨¦¦
íéìétî:`xnbd zx`ane .meaid zevn z` miraew ±éàzry ©¦¦¦

dúìtî äúéîe ezy` dzid `id f` `ld ,meaid z` zraew ±àä ¦¨©¤¤¨
íeaééì dén÷ àéîøe -mle` .meail eiptl zltep `idïéàeOð éà ©§¨©¥§¦¦¦¦
íéìétî íéðBLàøädyxib dlray ote`a ,meaid z` miraew ± ¨¦¦©¦¦

meaid z` reawl mileki mpi` xak mipey`xd oi`eyipd ,dxifgde
ixdyøeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àädxq`pe ,dyxbzdyk ¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦

mpi` dl` mle` ,miipy oi`eyip jk xg` eid mpn`e ,zinler eilr
.dvilg xfrl` iax dze` jixvd wtqd zngn .meaid z` miraew

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøì àèéLt íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦
,úìtî äúéîc øæòìà,maiizdl s` zxzen oicd xwirn jkitle ¤§¨¨§¦¨©¤¤

eäéîemle` ±ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkäzyxbzn dy` xy`k ,xnelk ¦©Ÿ§¦¦§¥¦
oi`eyipd xg`l dyxbzpy mircei lkde xacd mqxtzn

,mipey`xdäøæça ïéàé÷a ìkä ïéàåyie ,dipy mrt d`ype xfgy §¥©Ÿ§¦¦©£¨¨
:ddnz `xnbd .eig` zyexb maiin `edy exn`iy yygäaøcà©§©¨

d ,jtidl -äøæç,oiyexibd xg`làì÷ déì úéà déúez àáúéc ïåék £¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨
xzei mqxtzne xacl lew yi ,eizgz zayei `idy oeik -

:`xnbd zvxzn .oiyexibnïðé÷ñò àì éîxaecny okzi `l ike ± ¦Ÿ©§¦©
ote`a o`kàøôöa áéëLe àúøeàa døcäàcdlila dxifgdy - §©§§¨§§¨§¥§©§¨

xfrl` iaxe ,dxifgdy xacd mqxtzd `l oiicre ,xwaa zne
.miipyd oi`eyipl lew did `ly dfk ote`a wx maiil xqe`

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøc àîòè eðééä ,øîà éLà áø©©¦¨©©§©§¨§©¦
øæòìà,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`yéðä øæâc`ed oky ± ¤§¨¨§¨©¨¥

zne dxifgde dlecbd ezy` yxiby ina xfebíeMîdphwäîBúé ¦§¨
,døéæçäå áàä éiçaddlecba exizi m`e ,dpynd seqa `aen §©¥¨¨§¤§¦¨

dxeq` zercd lkl mye ,dphw dnezia mb exizi maiizdl
.dxezd on maiizdl

:`xnbd dtiqenàøazñî éîð éëäly enrh dfy xazqn mb jke ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xfrl` iaxéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyäpè÷ ¦§¨¨¥¥¨§©¨

,äLøbúðå äéáà dàéOäLdpic,áàä éiça äîBúékoi` xnelk ¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨

,diyeciw z` lawl da zekf cer dia`låm`døéæçädcera §¤§¦¨
,zne dphw.íáiì äøeñàL ìkä éøácdyweàøîéîì éàî éàädn - ¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨

,eprinydl `pzd `aàèéLtixdy ,mail dxeq`y `ed heyt - §¦¨
oi`e ,opaxcn `l` dpi` dzxfgde ,eig` zyexb `id dxezdn

.dxezdn eig` zyexb oic lhal opaxc oi`eyip ly mgekaàlà¤¨
ïì òîLî à÷ àä åàì,eprinydl dpynd dzvx z`f i`ce `l` ± ¨¨¨©§©¨

,øæòìà éaøc àîòèd xy`k mby xaeqdenk] opaxcn md oiyexib ©§¨§©¦¤§¨¨
meyn `ed ,maiizdl dxeq` ,[dpyna mipey`xd mixwnaøæâc§¨©

ðäéàä íeMî Cmb exizi `ny opaxc oiyexibdy mipte`a - ¨¨¦©
:`xnbd zpwqn .dxezdn oiyexibdy dxwnadpéî òîLok` - §©¦¨

.xfrl` iax ly enrh dfy gken
:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥

äéáà dàéOäL äpè÷a øæòìà éaøì íéîëç íéãBî ,éLà áøc§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨
,äLøbúðåedøéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä éøämeail dltpe zne §¦§¨§¨£¥¦¦¨§©¥¨¨§¤§¦¨

,eig` iptlïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàLon ¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦
,dxezdäøeîb äøæç dúøæç ïéàå.opaxcn `l` dxezdnäna §¥£¨¨¨£¨¨§¨©¤

äpè÷ àéäLk dLøébL ,íéøeîà íéøác,dxezdn diyexiby §¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨
äpè÷ àéäLk døéæçäå,opaxcn diyeciwy dphw dcera zneìáà §¤§¦¨§¤¦§©¨£¨

,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébmiipyd diyeciw mby ¥§¨§¤¦§©¨§¤§¦¨§¤¦§¨
,dxezdnéîð éày ote`a mb e` ±àéäLk døéæçäoiicräìãâå äpè÷ ¦©¥¤§¦¨§¤¦§©¨§¨§¨

Bìöà,dxezdn diyeciw eyrp jkay ,dlcby xg`l dilr `ae ¤§
úîe,meail eig` iptl dltpe,úîaééúî Bà úöìBç Bàzhiy ef ¥¤¤¦§©¤¤

.minkg,eøîà øæòìà éaø íeMîmiipyd diyeciw xy`k mb ¦©¦¤§¨¨¨§
dxezdn.úîaééúî àìå úöìBçdligza dazk `ziixady jezne ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

,mail dxeq` a`d iiga dneziy xfrl` iaxl minkg miceny
dkld zngny jgxk lre ,ef dklda wqr xfrl` iax mby rnyn

.mixg`d mipte`a mb xfrl` iax xq` ef
:xfrl` iax zhiya dpc `xnbddépéî àòaepnn l`y ±áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©

,ïîçðdxeq` dxifgde dyxbzpy dlecby xfrl` iax zrcl ©§¨
,maiizdldúøödyxib `lyeäî,maiizdl zxzen `id m`d - ¨¨¨©

.dyxbzdy ezy` meyn dyxbzd `ly dzxv xefbp `ny e`
déì øîà,`axl ongp axäøéæb äôeb àéädyxiby dlecb ixd - ¨©¥¦¨§¥¨

meyn dxifb zngn `l` dxeq` dpi` dnvra `id ,dxifgde
,dxifgde dyxiby a`d iiga dnezi dphwäøéæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨

äøéæâì.dzxv z` mb xeq`pe dxifb lr dxifb xefbpe cenrp ike - ¦§¥¨
:`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde ±øæòìà éaø íeMî §¨©§¨¦©¦¤§¨¨

,úöìBç dúøöå àéä eøîà,denzl yieCzòc à÷ìñ dúøöå àéä± ¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨¨§¨©§¨
zg` zvilgy i`ce ixd ,zevleg odizyy jzrc lr dlri ike

,dzxag zxhet odnåàì àlà,`ziixad zpeek ef i`ce `l` -Bà ¤¨¨
,úöìBç dúøö Bà àéäzvlegy dzxva mb xfeb xfrl` iaxy ixd ¦¨¨¨¤¤

dzxv xfrl` iaxly xn`y ongp axk `le ,znaiizn `le
:`xnbd zvxzn .znaiiznúöøúî÷ éöeøz åàìdywed `l ike - ¨¨¥¨§¨§©

ok m`e ,dzpeek z` yxtl zkxvede `ziixad oeyl jléëä õéøz̈¥¨¥
,jk uxzz -àéädxifgde dyxiby dlecbd ±,úöìBçla`dúøö ¦¤¤¨¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤

äðùî
e` mdn zg`y zeig` izy e`ypy mig` ipya dpc epzpyn

:mdn cg` zne opaxc oi`eyipa eid mdipyïéçà éðLeidyïéàeNð §¥©¦§¦
ìúBéçà ézLzeneziúBpè÷,opaxcn odiyeciwyìL dìòa úîe ¦§¥£¨§©¥©§¨¤

ïäî úçà,mipa `laàöz eælä`la weyl zxzen dlra zny ef - ©©¥¤©¥¥¥
,meaie dvilgíeMîzexr `idyäMà úBçà.opaxcnïëåoicd ¦£¦¨§¥

aézLzeig`,úBLøçoi`e ,opaxcn `l` mpi` zyxg i`eyip mby §¥¥§
.zyxgd dzeg`l ieyp maidyk znaiizn odn zg`

zg` ,zeig` izyl mi`eyp eidy mig` ipyäìBãbdi`eyipy §¨
,dxezdnåzg`äpè÷e ,opaxcn di`eyipyäpè÷ ìL dìòa úî §§©¨¥©§¨¤§©¨

,meail dlecbd ly dlra iptl dltpeúBçà íeMî äpèwä àöz¥¥©§©¨¦£
äMà.dvilge meain dxehteäìBãb ìL dìòa úîdlecbd dltpe ¦¨¥©§¨¤§¨

d ly dlra iptlzeg`l dxezdn dwif yi mail ixde .meail dphw
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קצה miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzenai
øñåà øæòìà éáøå.`xnba `nrh yxtn Ðäîåúéä ùøâîä ïëådn` de`iydy dphw Ð

dzelcba oia dzephwa oia dxifgde ,dig`e,zltn dzinc xn`ck ,mail zxzen Ð

y` dzid dzin zryae.ezäùøâúðå äéáà äàéùäù äðè÷dia` lawe ,dzephwa Ð

`id ixd ,dhib z` lawne :(a,en zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta xn`ck ,dhib

dnezik`ed ig dia`y it lr s` ,a`d iigaÐ

gk el oi` aeyc ,oiyeciw oiprl dnezik `id

d`iydyn m` :mzd xn`ck ,diyeciw lawlÐ

.da zeyx dia`l oi`äøåñà äúåðè÷á äøéæçäå
íáéì,opaxl elit`e ,dzephwa zn m` Ð

dxfg dzxfg oi`e oixenb oiyexib diyexibc

rwte li`ed ,melk opi` dphw iyeciwc ,dxenb

dyexbk dl `iede ,ci dl oi` `ide a` zekf

.zcnereàøîâäôéò.mkg my Ðúçà äòù
.zxka `idy ,eig` zyexb xeqi`a Ðúúéî éà

úìôî ìòá.mipey`xd oi`eyip gk e` meaiil Ð

ïéùåøéâá íéàé÷áoi`ex lkd Ð,dyxby

oiyexibcdil zil dxfg la` .edl zi` `lw

aikye `zxe`a dl xcdn `wc oipnifc ,`lw

,`xtvadf :ixn`e ,dzxfga iypi` efg `lc

.eig` zyexb maiinïðé÷ñò àì éî`kil in Ð

.ikd iedc oipnifc ,ikda oizipzn inp inewe`l

êðä øæâãlk Ðzxfgeniiga dnezi meyn xfb

ixd dzxfg xg`lc oizipzna opixn`c ,a`d

.dyexbk `idàèéùôdia`l oi`e li`edc Ð

dphw `ide ,da zeyxixde ,dxfg dzxfg oi` Ð

diipz ikdl `l` .dyexbk `id,oizipzna

.`d meyn `ziinwc `nrhc opireny`läîá
íéøåîà íéøáãdyxibyk micen minkgc Ð

`idyk dxifgde dhib dia` lawe dphw `idyk

zne ,dycwl dl `le dia`l `l gk oi`c ,dphw

dlra `lc ,dphw `idykdlcbyniedzc

.oiyeciw dlcbyn d`iaåìöà äìãâå:opixn` Ð

.od oiyeciw dlcbyn dpey`x d`ia mzqíåùî
'åë åøîà øæòìà éáømicene :lirl ipzwcne Ð

a`d iiga dnezia xfrl` iaxl minkgÐ

`nrhc ,xfrl` iax da ixii` `nl`

.`d meyn `ziipxg`acäúøözxfgenc Ð

dlecb.edn xfrl` iaxläøéæâ àôåâ àéäÐ

.a`d iiga dnezi meynäøéæâì äøéæâdzxv Ð

.`id eh`úöìåç àéämai `a m` Ðwwfdldl

la` .znaiizn `le ,dzxv zxhete zvleg Ð

wwfp m`dzxvl,znaiizn e` zvleg e` Ð

.zxhtp `ideäðùîäùà úåçà íåùî àöú
.meaiine dvilgn dxehte Ðìù äìòá úî

äìåãâdphwd lra iptl dltpe Ðly dzwif Ð

,eilr dphwd zxqe` dxezd on `idy dlecb

dwif irewt`l `nil` `le ,opaxcn di`eyipc

eyri dne ,ezwewf zeg` dl `iede ,`ziixe`c?
ïàîúù äðè÷ä ïéãîìî øîåà øæòéìà éáøåáÐ

xewrzeoax .dlecbd z` maiin `die ,di`eyip

l`ilnbøîåàoaxc .ef z` zxqe` dzwif oi` Ð

`nil` `l :xnelk ,dwif oi` xaeq l`ilnb

zenai) "l`ilnb oax" wxta izyxitck ,dwif

dp`in m` ,jkld .(`,`pe`l m`e .dlecb maiizze ,dp`in Ðdlecbl ulgin la` .dy` zeg` meyn efld `vze ,oixenb di`eyip eidie ,licbzy cr elv` dphw oiznz Ð,`l Ð

lqtczeg` meyn eilr dphwd z`.dvelgåì éà.el ie` Ðèâá åúùà úà àéöåî:`xnba xn`ck ,o`nl dze` oicnln oi`e Ðwgxziazine .oipe`ind on mc`,dizez dazi `l inp

maiizz `l efe ,hba `vz `l` ,dwif yi :xaqwc.dvilga `vz `l` ,dyexb zeg` meyn Ðàøîâéøù éîå.o`nzy dphw cnll Ð'åë íãà ÷áãé.onwl edlekc `nrh yxtn Ð

ïåáøò ïî.axr `di `ly Ðìåàù àáàë.'eke iep myl eznai qpekd :"ulegd" wxt Ð
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døéæçäå äîBúiä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨
dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà éaøå ,íáiì úøzeî ¯¤¤©¨¨§©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨
¯ døéæçäå .áàä éiça äîBúék ¯ äLøbúðå äéáà̈¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨

.íáiì äøeñà ìkä éøácàøîâéàî :äôéò øîà ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨¨©¥¨©
úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBä ¯ øæòìà éaøc àîòè©£¨§©¦¤§¨¨¦§¨§¨¨¨¨¨©©
éîð äöéìç ,éëä éà :äôéòì ïðaø déì eøîà .àøeqéàa§¦¨¨§¥©¨©§¥¨¦¨¦£¦¨©¦
éaø íeMî ,àéðúäå ¯ éîð éëä àîéz éëå !éòaéz àì̈¦¨¥§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦©¦
øæòìà éaø :äôéò øîà àlà !úöìBç :eøîà øæòìà¤§¨¨¨§¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨
éaøc àîòè eðééä :ééaà øîà .àîòè éàî àðòãé àì̈¨©£¨©©£¨¨©©©¥©§©£¨§©¦

àä ¯ úìtî äúéî éà .íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,úìtî äúéî éà déì à÷tñî :øæòìà¤§¨¨§©§¨¥¦¦¨©¤¤¦¦¦¨¦¦©¦¦¦¦¨©¤¤¨
.øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àä ¯ íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,íeaééì dén÷ àéîø©§¨©¥§¦¦¦¦¨¦¦©¦¦¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦
ìkä ïéàå ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkä ,eäéîe .úìtî äúéîc øæòìà éaøì àèéLt íìBòì :øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦¤§¨¨§¦¨©¤¤¦©Ÿ§¦¦§¥¦§¥©Ÿ
døãäàc ïðé÷ñò àì éî !àì÷ déì úéà déúBz àáúéc ïåék ,äøæç :äaøcà .äøæça ïéàé÷a§¦¦©£¨¨©§©¨£¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨¦¨¨§¦©§©©§¨

î éðä øæâc :øæòìà éaøc àîòè eðééä :øîà éLà áø .àøôöa áéëLe àúøBàaäîBúé íeM §§¨§¦§©§¨©©¦¨©©§©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¥¦§¨
äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷ :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .døéæçäå áàä éiça§©¥¨¨§¤¡¦¨¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨
!àèéLt ?àøîéîì éàî éàä .íáiì äøeñàL ìkä éøác ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék ¯¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨§¦¨

àä åàì àlàïì òîLî à÷c àîòè :øæòìà éaøðä øæâcàéðz .dpéî òîL ,éàä íeMî C ¤¨¨¨¨©§©¨©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¨¦©§©¦¨©§¨
ì íéîëç íéãBî ,éLà áøc déúååkøæòìà éaøéøä ¯ äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷a §¨¥§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨£¥

ïéàå ïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàL ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä¦¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦§¥
.äøeîb äøæç dúøæçíéøeîà íéøác äna,äpè÷ àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébL ¯ £¨¨¨£¨¨§¨©¤§¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§©¨

äìãâå ,äpè÷ àéäLk døéæçä éîð éà ,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøéb ìáà£¨¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§¨¦©¦¤¡¦¨§¤¦§©¨§¨§¨
.úîaééúî àìå úöìBç :eøîà øæòìà éaø íeMî .úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ úîe Bìöà¤§¥¤¤¦§©¤¤¦©¦¤§¨¨¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤
øBæâéðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb dôeb àéä :déì øîà ?eäî dúøö :ïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨¨¨¨©£©¥¦¨§¥¨©£©¥§¦§
dúøöå àéä .úöìBç dúøöå àéä :eøîà øæòìà éaø íeMî ,àéðz àäå !?äøéæâì äøéæb§¥¨¦§¥¨§¨©§¨¦©¦¤§¨¨¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨
:éëä õéøz ?zöøúî÷ éöeøz åàì !?úöìBç dúøö Bà àéä Bà ¯ åàì àlà ?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¤¨¨¦¨¨¨¤¤¨¨¥¨§¨§©§§¥¨¦

.úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ dúøö .úöìBç àéääðùîì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL ¦¤¤¨¨¨¤¤¦§©¤¤§¥©¦§¦¦§¥£¨
.úBLøç ézL ïëå .äMà úBçà íeMî àöz eælä ¯ ïäî úçà ìL dìòa úîe ,úBpè÷§©¥©§¨¤©©¥¤©¥¥¥¦£¦¨§¥§¥¥§
ìL dìòa úî .äMà úBçà íeMî äpèwä àöz ¯ äpè÷ ìL dìòa úî ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¥©§¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©§¨¤

nìî :øîBà øæòéìà éaø ¯ äìBãbíà :øîBà ìàéìîb ïaø ,Ba ïàîzL äpèwä úà ïéã §¨©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦
éaø .äMà úBçà íeMî eælä àöúå ,ìécâzL ãò ïézîz ¯ åàì íàå ,äðàéî ¯ äðàéî¥£¨¥£¨§¦¨©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦£¦¨©¦

òLBäéåéçà úLàå èâa BzLà úà àéöBî .åéçà úLà ìò Bì éà ,BzLà ìò Bì éà :øîBà §ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
.äöéìçaàøîâìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðúäå ?éøL éîe÷çøúéå íéøác äL ©£¦¨¦¨¥§¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦§¦§©¥

ìMîìLa ÷aãé .íéøác äL÷çøúéå .íéøãð úøôäáe ,íBìL úàáäáe ,äöéìça :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦§©¦§¨§¨¦©£¦¨©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥
ìMî,àôeb .éðàL äåöîc ïeàéî !úBðBáøòä ïîe ,úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¥§¥§¦§¨¨¥¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðzàaà ,àéðúc ,ìeàL àaàk ¯ äöéìça :íéøác äL ¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦©£¦¨§©¨¨§©§¨©¨
ì Bzîáé úà ñðBkä :øîBà ìeàLì ,éBð íLì ,úeLéà íLòâBt eléàk ¯ øçà øác íL ¨¥©¥¤§¦§§¥§¥¦§¥¨¨©¥§¦¥©

"eäôãøå íBìL Lwa" :áéúëc ¯ íBìL úàáäa .øæîî ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å ,äåøòä¤§¨§¨§¥©¦§©¨¨©§¥©£¨©¨¦§¦©¥¨§¨§¥
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קצו
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzenai

åäáà éáø øîàå.oiyeciw zkqna Ðäôéãø äôéãø àéúàlecb xky melyz Ðz`adl

zelinbk ,`ad mlerl el zniiw oxwde ,dfd mlera odizexit lke`y ,melymicqg

.dfd mlera ceake ,`ad mlera "dwcv miig `vni" :eda aizkcäîá äðá åìéàëÐ

`hegc ,zenad xeqi` zryamixac) aizkc ,`edike" :(bklcgz`l `d ,'ebe "xecpl

lcgz.`hg ja didi Ðïáø÷ áéø÷ä åìéàëÐ

mkg lv` jli `l` .zexiar izy eilr xary

,epxizie.jka libx `di `ly ickàúî øááÐ

.exir oan oecwt lawi `läéúééá éë äéúééáã
éîãz` lehie ,elv` libxy Ðxefgie ,ely

.eprazieïåéöìùdeld oigipny ,mewn my Ð

oiqtezeoi`xew oeivly :`pixg` `pyil .axrd

uec sely oewixhep my lr ,oeaxrd mysley Ð

.axrd lr envr rweze ,deld on envrõåãÐ

,rewiz oeylzay) dtly dvc :xn`ck.(a,pòø
òåøé.drx xg` drx Ðøæ áøò éëaxrnd Ð

.l`xyia mixb mixfqpkpdeoeaxra.rnyn inp

åîöò ò÷åúìå" `xwc `tiq Ð`peyemirwez

.dl yxtn dleke ,"gheaøáãì åîöò ò÷åú
äëìä,miiwn ipi`e dpey ipixd :xne`y Ð

law`e.cenl xkyíéøâ íéù÷oi`iwa oi`y Ð

oicnle ,zevn iwecwcal`xyi.odiyrnn

úçôñëxbd delpe" :hwp `xwc `pyil Ð

ediryi) "awri zia lr egtqpe ,mdilr.(ciïéà
äøåú åì.dxeza wqer epi` Ðäøåú åì ïéàÐ

.cenl xky lawn oi`äøåú àìà(a) Ðoi`e

.miiwnäøåú åìéôàoi` cenil xky elit` Ð

.elàîéà úéòáéàå`l` el oi` ,`xwirnck Ð

`hiyt inp i`d zxn`wce ,dxez`kixv `l Ð

.'ekàøâà äéì úéà.diyrc Ðäëìä øîâåÐ

,jk lk eiptl `ad oicl dnec oi`y .dkld rcei

,diaxl li`yn `le ,`zlinl `zlin incne

rwez epiidejneqy Ð`edy dkldd lr orype

.rceiíéøåáâ.mipiic Ðäîìùìùmelydy Ð

.elyåúèîzifbd zkyl myy ,ycwnd zia Ð.

ìàéìîâ éáøã àîòè éàîlicbzyk :xn`c Ðef

.melk `lea ef `vzàìã áâ ìò óàå äãäá éìãâ
ìòádycwipc Ð,mewn lkn .`zyddlcbyn

`zlin ilbi`e ,`xwirn iyeciw iqtz Ð

.`ed melk `l jdc dwifc rxtnlàîìã åàÐ

oiyeciw meyne ,edpip melk `l i`nw oiyeciw

dliracab lr s`e ,dnai jd `wtp dlcbync

oiyeciwl zncew dwifczeg` ycwnd :xaqw Ð

ilhane iyeciw iz`c ,dnai dxhtp dnai

.dwifléìú àìúéîlerai wtq ,zephw ini lk Ð

`le lerai `l wtq ,ezy` didze licbzyn

.dzrc dknqéãò åäéà äøîàãéàðéî óÐ

ip`iveie.igxk lra hbaäéðéî àðôéãò àðàåÐ

.egxk lr oe`ina `v` dvx`y onf lke
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àéúàdticx dticx'ebe "miig utgd yi`d in" :lirl aizkcn la` Ðivn `l Ð

"aeh dyre rxn xeq" ,"rxn jpeyl xevp" :`zyxt `lek` i`w `nlcc ,wiic

ol `wtp ded `lc "ceake miig dwcv" :aizk `kd ,inp i` .dlek dxezd lk epiidc 'ebe

zniiw oxwde dfd mlera odizexitn lke` mc`c (`,n) oiyeciwc `nw wxta `xw `eddn

.`ad mlerl eløãåðädna dpa eli`kÐ

aizk ,'dlcg' ,'dlcg' ol `wtpc miyxtn yi

mkl elcg" :mzd aizke ,"xecbl lcgz ike" :`kd

,"aygp dna ik et`a dnyp xy` mc`d on

ixwz l` :(`,ci) zekxac `nw wxta xn`e

yixc "dlcg"c dey dxifbe ."dna" `l` "dnA"©¤¨¨

:l`eny xn` ,(`,ak) "mixcp drax`" wxta

iax xn` ,ryx `xwp eniiwny it lr s` ,xcepd

lcgz ike" :`kd aizk ?d`xw i`n :eda`

."fbex elcg miryx my" :mzd aizke ,"xecpl

äòømixb ilawnl `az drx xg`xn` Ð

epiidc :wgvi epiaxoze` oi`iyny `kid Ð

od m` la` .cin oze` oilawny e` ,xiibzdl

epivn ixdy .mlawl epl yi xiibzdl oivn`zn

rpnzl elaw `ly awrie wgvi mdxa` eyprpy

ftil`l yblt dzide dklde ,xiibzdl dz`ay

,l`xyil edpixrvc wlnr dpin wtpe ,eyr oa

mbe .(a,hv oixcdpq) "wlg" zcbda opixn`ck

.dia`end zexe ,dnrpe ,dpefd agx law ryedi

xiiby (`,`l zay) "oiwilcn dna" wxt yixae

odk ipniyzy zpn lr ipxiib" :xn`y eze` lld

dxezd lk ipcnlzy zpn lr"c eze`e ,"lecb

xiibzdl oivn`zn eid `ly it lr s`e ,"dlek

mixb zeidl mteqy oda lld did rcei Ð

.seqal dyry enk ,mixenbåäîzi` `nizc

`xb` dil`neic `xza wxta opixn`c ,dniz Ð

lr `a `hg oi` miaxd z` dkfnd lk :(`,ft)

mpdiba axd exn`i `ly mzd `nrh yxtne ,eci

ixd :wgvi epiaxl dyw cere !ocr oba ecinlze

`vi ikd elit`e ,eiptl cnl xi`n iaxc ,xg`

dlgzn rx `edy `kid ,`nye !drx zeaxzl

,`nrh i`d jiiy `l mzd ,mixg` cnlny mcew

`hg oi` i`ce f` ,dlgzn aeh didy `kid la`

xg`e ,eci lr `axn`ck ,rx did ezlgzn Ð ©¥

mbe ezia jezn wqt `l xnf ilky (a,eh) dbibga

.ewign mixyep eid miwecv ixtq

íéùùdl aiaq mixeabqxhpewa yxit Ð

.i`w zifbd zkyl`c (`,f) oixcdpqae [`kd]

miray e` ,miray xninl dil dedc :dywe

l`xyi `eaix miyy`c :xnel yi `l` ?cg`e

.i`w

éæåçàaxg,oica oipiiefn dil rnyn Ð

xebgie"n (`,el) oixcdpqa opiyxcck

"eaxg cecab lr s`e .oixcdpqa lapl epcy Ð

mildz) "xeab jxi lr jaxg xebg" :aizk dxezac

.(dn

éëålra `lc ab lr s`e dcda ilcb dlcbÐ

`l dnai zeg` ycwn :ol `xiaq elit`e

eid oiyeciwdy `kid mewn lkn ,dnai dxhtp

mi`a.dnvrn dnai dxhtp `linn Ð

àåäi`pin sicrip`ivedl lekiy :yexit Ð

dipin `ticr `p`e ,igxk lra hba

`wec epiide .lra `ly onf lk ea o`nl lke`y

opaxcn la` ,o`nl dleki dxezd onoi` Ð

`a" wxta opzc ,zexry izy d`iadyn dleki

zp`nn zad izn cr :(`,ap dcp) "oniqcr Ð

lraac ,lra `l elit` epiide .zexry izy `iazy.lraa dcedi iax icenc ,`xnba mzd xn`ck ,oald lr xegyd daxiy cr dcedi iax bilt ded `l Ð
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áéúk ,"äôéãø" "äôéãø" àéúà :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨§¨§¦¨§¦¨§¦
:íúä áéúëe ,"eäôãøå íBìL Lwa" :àëäóãBø" ¨¨©¥¨§¨§¥§¦¨¨¥

úøôäa ."ãBáëå ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨§¨©£¨©
øãBpä :øîBà ïúð éaø àéðúc ,ïúð éaøk ¯ íéøãð§¨¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
.ïaø÷ äéìò áéø÷ä eléàk Bîéi÷îäå ,äîa äða eléàk§¦¨¨¨¨§©§©§§¦¦§¦¨¤¨¨§¨

ìMî ÷çøúéåäìãb àîìc ¯ ïéðeàénä ïî :íéøác äL §¦§©¥¦§¨§¨¦¦©¥¦¦§¨¨§¨
déúééác ,àúî øáa ¯ úBðBã÷tä ïî ;da àèøçéîe¦©§¨¨¦©¦§§©¨¨§¥¥
øîàc ,ïBiölL éáøòa ¯ ïBáøòä ïî ;éîc déúééa ék¦¥¥¨¥¦¨¥¨§©§¥¤§¦§¨©
¯ "øæ áøò ék òBøé òø" :áéúëc éàî ,÷çöé éaø©¦¦§¨©¦§¦©¥©¦¨©¨
ïBiölL éáøòìe íéøâ éìa÷îì àáz äòø øçà äòø̈¨©©¨¨¨Ÿ¦§©§¥¥¦§©§¥¤§¦
Baìç éaøk ¯ íéøâ éìa÷î .äëìä øáãì Bîöò ò÷Búìe§¥©©§¦§©£¨¨§©§¥¥¦§©¦¤§
.øBòa úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ :Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©¨
øáãì Bîöò ò÷Bz .õBc óBìL éãáòc ¯ ïBiölL éáøò©§¥¤§¦§¨§¥§¥©©§¦§©
Bì ïéà øîBàä ìk :øîBà éñBé éaø ,àéðúc ¯ äëìä£¨¨§©§¨©¦¥¥¨¨¥¥
øîBàä ìk :àlà !àèéLt .äøBz Bì ïéà ¯ äøBz¨¥¨§¦¨¤¨¨¨¥
éîð àä ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨¥¤¨¨¨©¦
?àîòè éàî .Bì ïéà äøBz eléôàc àlà !àèéLt§¦¨¤¨©£¦¨¥©©£¨
ìk ,"íúéNòå ízãîìe" :àø÷ øîà ,àtt áø øîà̈©©©¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨
Bðéà äiNòa BðéàL ìk ,äãéîìa BðLé äiNòa BðLiL¤¤§©£¦¨¤§¦§¦¨¨¤¥©£¦¨¥
:àøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàå .äãéîìa¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨
àì ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨¥¤¨¨¨
àîéúc eäî .éãáòå éìæàå éðéøçàì øîâî à÷c àëéøö§¦¨§¨©§©§©£¦¥§¨§¦§¨§¦©§¥¨

,déãéãì àøâà déì úéàïì òîLî à÷úéòaéàå . ¦¥©§¨§¦¥¨©§©¨§¦¨¥
éúàc àðéiãa ¯ äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨§¨¥
,àúléîì àúléî énãîe äëìä øîâå ,dén÷ì àðéc¦¨§©¥§¨©£¨¨§©¥¦§¨§¦§¨
ìàeîL éaø øîàc ,ìéàLî ìéæà àìå äaø déì úéàå§¦¥©¨§¨¨¥©§¦§¨©©¦§¥

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øaBîöò ïéic äàøé íìBòì ©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§
äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé ïéa Bì úçpeî áøç eléàk§¦¤¤©©¥§¥¨§¥¦¨§¨

lL Búhî äpä" :øîàpL ,åézçzî BìíéML äîìL ¦©§¨¤¤¡©¦¥¦¨¤¦§ŸŸ¦¦
¯ "úBìéla ãçtî 'åâå ìàøNé éøBabî dì áéáñ íéøBab¦¦¨¦¨¦¦¥¦§¨¥¦©©©¥
:øîBà ìàéìîb ïaø" .äìéìì äîBcL ípäéb ìL ãçtî¦©©¤¥¦¨¤¨§©§¨©¨©§¦¥¥
éàî :áøî øæòìà éaø dépéî àòa 'åëå äðàéî íà¦¥£¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©
àìúéî äpè÷ éLecé÷ :øáñ÷c íeMî ,â"øc àîòè©£¨§¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨

,dãäa éìãb äìãb éëå ,eìzáb ìò óàBà ,ìòa àìc ¨§¦¨§¨¨§¥©£¨©©©§Ÿ¨©
äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî àîìc¦§¨¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,ìàéìîb ïaøc àîòè eðééä :déì øîà ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ¨©¨£©¥©§©£¨§©¨©§¦¥
àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ
:àéðúc .àzòîL àäì øîà áø áéëLå íééð ék ,àðéîà :úLL áø øîà .àì ¯ ìòä©¨£©©¥¤¨¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨§©§¨§©§¨

å ,dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz éàî .ïééeìz äéLecé÷ ¯ äpèwä úà Lc÷îäóà ©§©¥¤©§©¨¦¤¨§¦©§¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨§©
áb ìòàéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä :ïîçð áøc déøa ïéáø déì øîà !?ìòa àìc ©©§¨¨©£©¥¨¦§¥§©©§¨¨¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨

éãò àeä :äøîàc .àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :àîéé÷åàðôéãò àðàå éàpéî ó §©§¨¦¨©¦¦¨¨©¨§¨§¨¨¦¦©©£¨¨¦§¨
äðàéî àlL äpè÷ ,øîzéà àäå ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :áø øáñå .dépéî¦¥§¨©©¦¨©¦¦¨¨©¨§¨¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨
,éðMî èb äëéøö :øîà ìàeîLe ,éðMî èb äëéøö dðéà :øîà áø ,úàOðå äãîòå äìécâäå§¦§¦¨§¨§¨§¦¥©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦§¥¨©§¦¨¥¦¥¦

éàî

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

יבמות. פרק שלושה עשר - בית שמאי דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila

.opaxc

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

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iyiy meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila
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xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd zxxanìòa àìc åàì éàîdlray xaecn oi` m`d - ©¨§Ÿ¨©
`idy ax xaeq ok it lr s`e ,dlcby xg`l dilr `a `l oey`xd
ax ixaca x`azd lirl eli`e ,dxezdn oey`xl zycewn

:`xnbd zvxzn .dxezdn diyeciw eyrp lra m` `weecyàìŸ
xaecn `l` ,zxaqy enkìòác`ede xg`ny ,dlcbyn dze` §¨©

dilr `ayk mzqd on ,dxezd on milg `l dphw iyeciwy rcei
hb dkixv dpi` okle ,oiyeciw myl dzid ezpeek ,dlcby xg`l

.ipydn
:`xnbd dywnìòác éà`a oey`xd lrady xaecn ok` m` - ¦§¨©
,dlcbyn dilrìàeîLc àîòè éàî.ipydn hb dkixvdyzvxzn ©©£¨¦§¥

:`xnbdøáñ÷l`enyìòBaä ìk,el zycewn dzid xaky dy` ¨¨©¨©¥
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìòxn` `le xg`n ,xnelk ©©©¦¦¨¦¦¥

ycgn dycwl oiekzd `l mzqd on ,ef d`iaa dycwny yexita
iyeciwy oeike .opaxcn wx eidy mipey`x oiyeciwa x`ydl `l`

.ipydn hb dkixv okl dxez iyeciw md ipyd
eid `l oiyeciwde dy` yciwy ina ,l`enye ax ewlgpy `vnp
dycwl ezrcay yxit `le mzqa dilr `a jk xg`e mixenb
dycwl dzid ezpeek ok` ax zrcl .mixenb oiyeciwa ez`iaa
z` yxit `ly lky xaeq l`enye ,mixenb oiyeciwa ez`iaa
dywn .mipey`xd oiyeciwa x`ydl ezrc mzqd on ,ezpeek

:`xnbdàðîéæ àãç da éâéìt àäåmrt dfa ewlgp xak ixde ± §¨§¦¥¨£¨¦§¨
,zg`øîzéàc,yxcnd ziaa xn`p -dLc÷dy`léàðz ìòoi`y §¦§©¦§¨©§©

,mixcp dilr oi`y e` minen dadñðkådilr `ae d`ype ±íúñ §§¨¨§¨
.mixcp e` minen da e`vnpe ,oiyeciw myl dilr `ay yxit `le

èb epîéä äëéøö ,øîà áøoiyeciw myl dilr `a i`cey meyn ©¨©§¦¨¥¤¥
lhazdl milelr mipey`xd oiyeciwdy rci `edy oeik miycg

.zepf z`ia didz ez`iae i`pzd zngnäëéøö dðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¦¨
,èb epîéäoi`y zrc lr dilr `a mzqd on yxit `le xg`ny ¥¤¥

:mnrh z` zx`an `xnbd .mixcp dilr,èb epîéä äëéøö øîà áø©¨©§¦¨¥¤¥
dáñðc ïåékmzqd on ,e`pz lr aey xfg `le dilr `ae d`ypy ± ¥¨§¦§¨

déàðúì déìçà éìeçàpzdy e`pz lr dl lgn -zrya d ©¥©£¥¦§¨¥
dkixv okle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dzre ,oiyeciwd

.hb epnnèb epîéä äëéøö dðéà ,øîà ìàeîLey itlìò ìòBaä ìk §¥¨©¥¨§¦¨¥¤¥¨©¥©
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòce`pz lr legnl ezrc oi`e ©©¦¦¨¦¦¥

miinrt welgl l`enye ax ekxved recn ok m`e .ycgn dycwle
.zwelgn dze`a

äàðú àëéàã íåùî áø øîà÷ àéääá àéää øîúéà éàã àëéøö)
éàå .ìàåîùì äéì äãåî àîéà àäá ìáà äéàðúì äéìçà ìòáã ïåéëå
áøì äéì äãåî àîéà êäá ìáà ìàåîù øîà÷ êäá àäá øîúéà

(àëéøö
:`xnbd zvxznàëéøö]zrcl ick zewelgnd izya jxev yi ± §¦¨

.l`enye ax zehiy z`øîzéà éàcmzwelgn zxn`p dzid m` - §¦¦§©
àäaxne` iziid ,z`yipe dlcbe dp`in `ly dphw oipra wx - §¨

`weecyàäadf ote`a -áø øîà÷dilr `a dlra mzqd ony §¨¨¨©©
,oiyeciw myl dlcbykäàðz àkéìc íeLni`pz o`k oi`y ± ¦§¥¨¨¨¨

,miiwzi i`pzdy dzid ezpeek dilr `ayk mby xnel did ozipy
yi okle ,dxez oicn melk mpi` dphw ly oiyeciwd mvr `l`

.miycg oiyeciw myl dilr `ay `xaqàäa ìáàz` ycwna ± £¨§¨
,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däàðz àkéàcm`e i`pz yiy ± §¦¨¨¨¨

,dxezdn elirei oiyeciwd i`pzd miiwzidéì äãBî àîéàax ¥¨¥¥
ììàeîLgken oiyeciw myl dilr `ay yxit `l lrad m`y ¦§¥

dilr oi`y zrc lr lrea `ede ,mipey`xd oiyeciwa dvex `edy
.mixcp

øîzéà éàåmzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaycwna wx ± §¦¦§©§©¦
`weecy xne` iziid ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`àéääa§©¦

ìàeîL øîà÷mipey`xd oiyeciwd zrc lr lread lky ¨¨©§¥
,lrea `ed dxezdn milirendàäa ìáàdp`in `ly dphwa ± £¨§¨

,melk mpi` dxezdn diyeciwy z`yipe dlcbedéì äãBî àîéà¥¨¥¥
áøìokle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dlrayàëéøöz` - §©§¦¨

zewelgnd izy.[
:ax zrca ztqep dxizq dywn `xnbdéîeike ±ìòa ék áø øîà ¦¨©©¦¨©

ïéàon el zycewn `id ixd dlcbyn dilr `a m` `weecy ± ¦
e ,dxezdàì ,ìòa àì éà.el zycewn dpi` ±àãáeò àéää àäå ¦Ÿ¨©Ÿ§¨©¦¨¨

äåäcdyrn did ixde -Løða,[mewn my-]äLécwéàå± ©£¨§¤¤§¦©¦¨
dnezi dycwzpyàééñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk- §¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§§¨

.oeixt` jeza deaiyedeàðéøçà àúàåxg` mc` `ae -dôèçå ©£¨©£¦¨§©§¨
dépéî.dze` yciweíúä eåä áøc éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå- ¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥§©£¨¨

,my eidàøúaî àhéb äeëéøöä àìådl ozi ipydy ekixvd `le - §Ÿ©§¦¨¦¨¦¨§¨
oey`xl diyeciw eyrp dlcbyny exaq mdy rnyn .hb
oeixt` wx my did ixdy ,oiicr dilr `a `ly s` dxezdn

.dilr `ay mcew dyrp llk jxcay
:`xnbd zvxznéaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¤¦§¨§¦¥§¨©§¥©¥

àééñøekxg`l wxe z`yip dy`d dligzy bdpnd did yxpa ± §§¨
hb ax icinlz dekixvd `l okle .oeixt`a dze` miaiyen okn
ef d`iaa dycwzde dlcbyk dilr `a dlray oeik ,ipydn

.melk mpi` ipyd iyeciwe ,dxezdn
:sqep uexiz,øîà éLà áødkixvdl epilr did oicd xwirn mpn` ©©¦¨©

oicd o`k la` ,dxezdn mpi` oey`xd iyeciwy oeik ipydn hb
y oeiky ,dpeyïâBäk àlL äNò àeädlran dy` shgy jka ¨¨¤Ÿ©¤

,opaxcn el zycewn dzidy xg`lBa eNò Cëéôìez` ebdpzd ± §¦¨¨
minkgdépéî éLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlLeriwtde - ¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥

.zycewn dpi` `idy exn`e ,oiyeciwd z` epnn minkg
dywn .oiyeciwd z` minkg eriwtd eay ote`a dpc `xnbd

:`xnbdàtñëa Léc÷c çðéz éLà áøì àðéáø déì øîàoaen df - ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©¥§©§¨
ote`a ziyrp oiyeciwd zrwtd ,sqka dze` yciw shegd m`
oic zia xwtdy zepenn ipipra dkldd it lr] eraw minkgy

.dpzn sqk `l` oiyeciw sqk `di `l ozpy sqkdy [xwtdLéc÷©¥
éàî äàéáadfi`a ,ipenn oipr df oi`y d`iaa dyciw m` la` - §¦¨©

:`xnbd zvxzn .oiyeciwd zrwtd ziyrp ote`ïðaø äeéeL©§¨©¨¨
úeðæ úìéòa Búìéòáìdyrn didz `l ez`iay eraw minkg - ¦§¦¨§¦©§

.zepf z`ia `l` oiyeciw
lirl epzpyna mi`pzd zwelgnl zxfeg `xnbd(.hw)mai oipra

dlecbd dzeg` eiptl dltpe opaxc oi`eyipa dphwl ieyp didy
:dkldd z` zraew `xnbd .meail,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

øæòéìà éaøk äëìä ,øæòìà éaø øîà ïëå ,øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
.dzeg` z` maiil lkeiy ick dlraa o`nl dphwd z` micnlny

äðùî
i`eyipe [cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia dpc epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg`ì éeNð äéäL éîézL ¦¤¨¨¨¦§¥
úBpè÷ úBîBúé,efl ef zeaexw opi`y,úîe,eig` iptl eltpedúàéa §§©¥¦¨¨

,zephw ozeida mb odn zg` lyíäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤
,lcbzyklúBLøç ézL ïëå .dúøö úøèBt[opaxcn odi`eyipy] ¤¤¨¨¨§¥§¥¥§

dzvilg e` dz`ia ,meail odizy eltpe cg` mc`l ze`eyp eidy
.dzxv zxhet odn zg` ly

ieyp didy in la`úLøçå äpè÷,meail eltpe zneúçà úàéa ïéà §©¨§¥¤¤¥¦©©©
,dúøö úøèBt ïäîutg dlra did ina mircei ep` oi`y meyn ¥¤¤¤¨¨¨

ieyp did .dzxvn xzei ezy`l zaygp `ide xzeiúLøçå úçwt¦©©§¥¤¤
,meail eltpe zneúçwtä úàéa,dxezdn dzwife di`eyipy ¦©©¦©©

úøèBtz`úLøçä,opaxcn wx di`eyip eidyúLøçä úàéa ïéàå ¤¤©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤
,opaxcn wx dzwifyúçwtä úà úøèBtdid .dxezd on dzwify ¤¤¤©¦©©

ieypäìBãbä úàéa ,äpè÷e äìBãbdxezdn dzwifyúøèBtz` §¨§©¨¦©©§¨¤¤
äpèwä,opaxcn dzwifyä úøèBt äpèwä úàéa ïéàå.äìBãb ©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤©§¨

àøîâ
zeyxg izy ly opic xnelk ,zeyxg izy oke :dpyna epipy
z`iaay ,meail eltpy zephw izy oick meail cg` lran eltpy

:`xnbd ddnz .dzxv zxhtp ,dzvilg e` odn zg`úa úLøçå§¥¤¤©
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המשך בעמוד לא



קצט miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzenai
ìòá àìã åàì éàîelgc ,ipyn hb dkixv dpi` :ax xn`we .dlcbyn oey`x Ðoiyeciw

.dlcbyk mipey`xdìòáùëdlirac ,ipyn hb dkixv dpi` jkitl Ðoey`xd lray

dlcbyn.melk dphw iyeciw oi`y did rceic ,oeekzp oiyecw myl `nzq Ðéàðú ìò
.oinen e` mixcp dilr oi`y Ðíúñ äñðëå,hb dkixv ,mixcp dilr e`vnp jk xg`e Ð

oi`y did rceic ,i`ed oiyeciw myl d`iac

:opiqxb ikd .melk mipey`xd oiyeciwàëéøö
àäá øîúéà éàãmeyn ax xn`w `da Ð

wxt zeaezka `zi` ikde Ð i`pz `kilc

.(`,br) "xicnd"àäá øîúéà éàãdphw iab Ð

.dp`in `lyáø øîà÷ àäádizrc` wiq`c Ð

`kilc meyn ,dlcbyn oiyeciw myl leral

d`pzmeyn mipey`xd oiyeciw leqt oi` Ð

oi`y rcei mc`e ,zephw meyn `l` ,i`pz

mipey`xd oiyeciwmyl lrae xfge ,melk

.oiyeciwàéääá ìáà`ni` ,i`pz `ki`c Ð

xeaqk ,lira i`pzc `zrc`e ,l`enyl dcen

.odipiay i`pz `niiwe ,mixcp dilr oi`yéáà
àééñøåëx`yk jzrc `wlqwe .oeixt`a Ð

`l ikd elit`e ,dlra `l oiicry ,zeteg

`hib dekixvd,`xzaniyecw elg :`nl`

.i`nwéáñð áñðéîdliraa dycwzpe Ð

.dlcbynäéðéî ïéùåãé÷ì åäðéò÷ôà à÷åÐ

`dc ,`ed minkg zrca dlez ycwnc lkc

ixn` opaxe .opixn`w "l`xyie dyn zck"

shegc.oiyeciw iedip `l dlran dy`çðéú
àôñëá ùéã÷ãedpirwt`c xninl `ki` Ð

,oiyeciwleeyeoic zia xwtdc ,dpzn zern

.xwtd didäàéáá ùéã÷oic zia xwtd i`n Ð

xninl `ki`?úåðæ úìéòá åúìéòáì äåéåùÐ

.dlz mzrca `edeøæòéìà éáøëoicnlnc Ð

.o`nl dphwdäðùîéúùúåîåúé.zeixkp Ð

äúöéìç åà.licbzy xg`l Ðúùøçå äðè÷Ð

,dil `gip ida opirci `lidedaiyg.ith ezy`

àøîâàéä äöéìç úá úùøçåipzwc Ð

.zeyxg izy oke :oizipznìòã éëéä éëlral Ð

main witp inp ikd ,dfinxa dqpky oey`xd

.dfinxaúåéøëð éúù ïéàåùð,gwtl zgwt Ð

.yxgl zyxgeñðåëdvilg za dpi`y Ð

d`ivedl dvx m`e ,dqpek `l` ,diixw meyn

dfinxa dqpkpy myky ,hba d`iven jk xg`

.dvilg dkixv `le ,dfinxa `vz jk Ðñðåë
íìåòì äàéöåî ïéàåiyeciw riwtn ehib oi`y Ð

.meail el dewiwfdy gwt eig`
õìåç
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øáñ÷lrea `ed mipey`xd oiyeciw zrc lr lread lk l`enyl`enyl :xn`z m`e Ð

ipy wxt yixa lirle ?l`ilnb oaxc `nrh i`n ,dcda ilcb oiyecwc dil zilc

dwif oi` i`e :dizlin` jixtc ,l`ilnb oaxc `zlin dil zi` l`enyc rnyn (`,gi)

`icda yxtnck ixiinc xnel jixv l`enylc :xnel yie ?'ek l`ilnb oax xn` `dc ,lhaiz

:wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lreay

eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdcelit` Ð

eznai zegcl ick oiyeciw myl lrea `nzqa

:dyw edine .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn

,xfril` iaxc opaxcn l`enyl dywizc

`nzqnc ,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk

ixii`c xninl `kilc .oiyeciw myl lrea

ok m`c ,oiyeciw myl lreay yxitykikid Ð

`l` !axl (a,br zeaezk) "xicnd"a dipin jixt

inewe`l ivn `le ,mzq lreayk jgxk lr

yxityk.dlecb `idyk dxifgd epiid ok m`c Ð

iaxk 'il `xiaq l`enyc :wgvi epiax xn`e

xn`c ,(l`rnyi iax meyn) dcedi oa oerny

iaxk :inp i` .epw `l elra m` "xicnd"a

.l`rnyi iax meyn l`eny xn`c ,l`rnyi

.'ek dytzp `l `ideàäå`cg da ebilt`

`pnif,ikixv ediiexz `de :wgvi epiaxl dniz Ð

hb epnid dkixv ax xn`c `idd xnz` i`cÐ

lra i` opirci `lc ,wtqn dkixv `pin` ded

dkixv oi`c ol rnyn `w ,e`l m` oiyeciw myl

i`e .oiyeciw myl lra oey`x i`cec ,ipyn hb

ipyn hb dkixv l`eny xn`wc `idd xnz`Ð

hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid `pin` ded

xn`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn

`cg da ebilti` `de :jixt ikdc wgvi epiax

jpdn cgac ?zenewn ipya ibilt i`n`e ,`pnf

i`pz lr dycw :ikd `nile ,opireny`l ivn ded

,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae

.ipyn `l` oey`xn hb dkixv oi` :xn` l`enye

dcnre dlicbdy dphw :jci`a ipzil inp i`

`l` ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ,z`ype

`le ipyn hb dkixv :xn` l`enye ,oey`xn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn

àéääáileg` i`pz `ki`c meyn ax xn`w

di`pzl dilg`meyn :yexit Ð

ol zi` ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`c

elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl

,`da la` .i`pzd xikfd `lcn sqk iyeciw

,opaxc oiyecw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc

elegiy `nipc mipey`xd oiyecw `kilc ,cereÐ

`kd dibd qxhpewae .l`enyl dil icen `ni`

ekixv`dc ,ef `qxib wegnl oi`e .zeaezkc `z

dyciw :(`,cr zeaezk) "xicnd"a xn`c o`nl

elit`e ,hb epnid dkixv lkd ixac lrae i`pz lr

dp`in `ly dphwa (`,br my) ibilt ikd

z`ype dcnre dlicbdeith dil `hiyt ok m` Ð

`ly dphwan hb dkixvc i`pz lr ycwna©¥

`kdc `zekixv jd `nwezin dizeekc ,dp`in

.iia`c `ail` zeaezkc `zekixve

êëéôìedpirwt`e obedk `ly el eyr

dipin iyeciwlepiaxl `wtqn Ð

ycwnc lkc meyn edpirwt`c `nrh i` :wgvi

.ycwn opaxc `zrc` ycwnc lk mewn lka xikfdy enk o`k xikfd `lcn ,dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic meyn e` ,ycwn opaxc `zrc`úùøçåopzde `id dvilg za

'ekdzvilg dvlg `l m`e ,licbzyn uelgz dvlgy dphw :opz (a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta eli`e ,dzxv zxhet odn zg` zvilgc oizipzna opzc ,dphwn inp iywiz :xn`z m`e Ð

"dy`" xn`c ,iqei iaxk `kdc oizipzn `nwe`l `ki`c :cere .dzxv zxhet licbzykl dzvilgc yxit qxhpewa edine !dleqtm`e lirl opiqxbc inlyexid itle .dphw oia dlecb oia Ð

dxyk dzvilg dvlg `l.ith xity iz` Ð
i`n
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éàî ìòác éà .ìòác ,àì ?ìòa àìc åàì éàî©¨§Ÿ¨©Ÿ§¨©¦§¨©©
ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk :øáñ÷ ?ìàeîLc àîòè©£¨¦§¥¨¨©¨©¥©©©¦¦
,àðîéæ àãç da éâéìt àäå .ìòBa àeä íéðBLàøä̈¦¦¥§¨§¦¦¨£¨¦§¨
:øîà áø ,íúñ dñðëe éàðz ìò dLc÷ :øîzéàc§¦§©¦§¨©§©§¨¨§¨©¨©
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,èb epîéä äëéøö§¦¨¥¤¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
éìeçà ¯ dáñðc ïåék ,èb epîéä äëéøö :øîà áø .èb¥©¨©§¦¨¥¤¥¥¨§¨§¨©¥
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,déàðúì déìçà©§¥¦§¨¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk ,èb¥¨©¥©©©¦¦¨¦¦
,áø øîà÷ àéääa ¯ àéää øîzéà éàc ,àëéøö !ìòBa¥§¦¨§¦¦§©©¦§©¦¨¨©©
,déàðúì déìçà ìòác ïåéëå ,äàðz àkéàc íeMî¦§¦¨§¨¨§¥¨§¨©©§¥¦§¨¥

ì déì äãBî àîéà àäa ìáààäa øîzéà éàå .ìàeîL £¨§¨¥¨¤¥¦§¥§¦¦§©§¨
déì äãBî àîéà Cäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ Cäa ¯§©¨¨©§¥£¨§©¥¨¤¥
ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa ék áø øîà éîe .àëéøö ,áøì§©§¦¨¦£©©¦¨©¦¦¨¨©
äLéc÷éàå ,Løða äåäc àãáeò àéää àäå ?àì ¯¨§¨©¦§¨©£¨§¤¤§¦§¦¨
àúàå ,àéiñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk§¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§©¨©£¨
éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå ,dépéî dôèçå àðéøçà©£¦¨©£¨¨¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥
áø øîà !àøúaî àhéb äeëéøöä àìå íúä eåä áøc§©¨¨¨§¨¦§¦¨¦¨¦©§¨¨©©
.àéiñøek éaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða :àtt©¨§¤¤¦§©§¦¦©£©§¥©¥§©¨
Cëéôì ¯ ïâBäk àlL äNò àeä :øîà éLà áø©©¦¨©¨¨¤Ÿ©¤§¦¨
.dépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ïâBäk àlL Ba eNò̈¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨©§¦¥¦¥
,àtñëa Léã÷c çðéz :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¥©§¨¥§©§¨
.úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéåL ?éàî äàéáa Léã÷̈¥§¦¨©¨§¨©¨©¦§¦¨§¦©§
.øæòéìà éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.øæòéìà éaøk äëìä :øæòìà éaø øîà ïëåäðùî §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
ì éeNð äéäL éîdúàéa ¯ úîå úBpè÷ úBîBúé ézL ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨

ïëå .dúøö úøèBt íäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥
ïäî úçà úàéa ïéà ¯ úLøçå äpè÷ .úBLøç ézL§¥¥§§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤
úøèBt úçwtä úàéa ¯ úLøçå úçwt .dúøö úøèBt¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤
.úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa ïéàå ,úLøçä©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤¤¤¤©¦©©
ïéàå ,äpèwä úøèBt äìBãbä úàéa ¯ äpè÷e äìBãb§¨§©¨¦©©§¨¤¤©§©¨§¥

.äìBãbä úøèBt äpèwä úàéaàøîâúa úLøçå ¦©©§©¨¤¤©§¨§¥¤¤©
,äöìçL úLøçå ,õìçpL Løç :ïðúäå ?àéä äöéìç£¦¨¦§¨§©¥¥¤¤¡©§¥¤¤¤¨§¨
eléôà :øîà àáø .äàéaà :áø øîà ìcéb áø øîà !äìeñt dúöéìç ¯ ïèwä ïî úöìBçå§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©©¦¥¨©©©¦¨¨¨¨©£¦

úçwôa ïàk ,àøwéòî úLøça ïàk ,äöéìçà àîézCk øçàå,àøwéòî úLøç ;äLøçúð ¥¨©£¦¨¨§¥¤¤¥¦¨¨¨§¦©©§©©¨¦§¨§¨¥¤¤¥¦¨¨
déáéúéà .äéiø÷ da àákòîc ,àì ¯ äLøçúð Ck øçàå úçwt ,÷ôð éëä ¯ ìòc éëéä ék¦¥¦§¨¨¦§©¦©©§©©¨¦§¨§¨¨¦§©§¨¨§¦¨¥¦¥
ïéàeNð ,Løç ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :ïðúäå ?àéä äöéìç úa àøwéòî úLøçå :ééaà©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨¦§¨§©§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦

ììòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéøëð ézL ¦§¥¨§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©
ìòa Løç äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .àéöBé àéöBäì äöø íàå ,ñðBk ?úçwt¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©
,ïéà ¯ ñðBk :éðú÷å ,àøwéòî úLøça ¯ åàì éàî .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç¥¤¤¥§¥¦§¨©¨§¥¤¤¥¦¨¨§¨¨¥¥¦
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ר
miwxt dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzenai

àì õìåç.diixw meyn Ðèâá åúùà àéöåîdi`eyipy ,dzxqe` zgwt dzeg` zwifc Ð

.dy` zeg` meyn dzeg` z` xehtl diyeciwa gk oi`e ,wtq efe ,oixenbåéçà úùàå
íìåòì äøåñàqpkine .uilg ivn `l yxgc Ðezyexb zeg`c ,dl qipk ivn `l inp

zeg` ixdy) xyt` `l jklid ,yxgd eig`l zvwna diepw dzid zyxg dzeg`c ,`id

jdne ,(`id ezyexbdil aizen `l oizipzn

yxg i`d uilg `l `picn `kdc ,`axl

,zgwtldzid gwt zy` ixdyezwife.dxenb

ikdl `l` ,witp ikd lrc ikid ik xninl `kile

izaeiz izxz jpd` iielbl :dl iziin`ziinw

zyxgacedlek `dc ,ixiinw `xwirn yxge

yxga ,onwl oizipzna iccd iab edl `ipz

.(a,aiw) zgwt `ypy÷éôî éöî éî:ipzwc Ð

hba ipzwcne ,hba ezy` z` `ivenrnyn Ð

.mixg`l zxzen `dzyàöú àì úéèúùðÐ

it lr s` ,dlran `vz `l zihzypy zgwt

oevxl `lye oevxl z`vei dy`dyopax Ð

bdpn da ebdpi `ly ick ,`vz `ly oewz

la` .dnvr xenyl zrcei dpi`y itl ,xwtd

dyxgzp,hba dy` zrc opira `lc ,z`vei Ð

`l `kde .`iven dgxk lra zgwt elit` ixdy

.dnvr xenyl zrcei `dc ,icin opax oewz

'åë àåä ùøçúðeiyeciwc Ð,oixenb eid

.zrc `la oiyexibeéîð úåéøëðizxz jpd Ð

iccd iab `dc ,xn`w `xwirn zeyxg lirlc

.oiipzmbnbnde,iweic jpd lk il dnl :xnel

xn`wc`edcnzyxg inp idi` `xwirn yxg

zeig`cne ,'ek `xwirn'ek `xwirn zeyxgÐ

inp jpd `xwirn yxg `edcne ,cgn aizel

qpek eda ipzwe ,`xwirn zeyxg lirlc,oi` Ð

ulegoiyxg jpd lkc ,`id `zlin e`l !`l Ð

,gwt iyeciw gkn zgwt odiptl dltp lirlc

la` .wtp ikd lrc ikid ik xninl `kile

ikd elit`e ,ikd xninl `ki` lirlc zyxga

.uleg `le gwt qpek ipzwïéçà éðùïéùøçÐ

,zeyxg ody oia zegwt ody oia ,oiey odi`eyip

ozqipk ixdy ,zyxg zg`e zgwt zg` oia

ozqipk zeyxg izy oke .dfinxa odilral

gwt cg` e` oigwt ody it lr s`e ,dfinxa

yxg cg`eÐz`vei jklid .oiey odi`eyip

.dy` zeg` meyn dnaidúåéøëð åéä íàåÐ

odn cg` znedvilg xa e`lc ,ipyd qepki Ð

odcne .dvilg za dpi` `id e` ,`edoiyxg

'ek `xwirn,opiqxb `laizen ivn ikd e`lac

.ediipinåå÷îåàúåå÷àÐmilidwnmicinlz

.mdixac renyl mi`a eidy ,maiaq`pyil

edwnc :`pixg``zdw`df zeiyew oiaiyn Ð

.dflïúð÷ú ãöéëoi`e li`ed ,zyxge dphwc Ð

dvilg za e`l zyxge .dzxv zxhet zg`d

dl maiin i`e ,dvilga ediiexz wetipc `id

licbzyk dphwl uilge`ziinw `lqtin Ð

d`ia `dc ,"dpai `l"a dil mwc ,dilr

.melk dixg` oi` `nipc dwif `igc `l zyxgc

èâá äàéöåîå úùøçä úà ñðåëzvilgc Ð

.dilr dl lqtz dphwúùøçäééåð÷úö÷îá
úøééåùîådpi` wtq dlek diiepw wtq ,dphw Ð

odizyac ,llk diiepwzexiieyne zeiepw`kil

xninlok m`c ,dl opirny oizipznnc Ð

inp wtq odizye .dzxag z`iaa `cg xhtiz

lr mai `a :'ipznc `tiq ipzwcn ,xninl `kil

zyxgd lr `ae xfge ,dphwdz` lqt Ð

lr `ae xfge ,zyxgd lr mai `a ;dphwd

dphwd,wtq odizy i`e .zyxgd z` lqt Ð

.`ziinw
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éàî`xwirn gwt `edcn e`lzryay rnyn ,zyxg `yp gwty rnyn ikdc Ð

ivn `l zyxg lra yxgc `ziinw `aaa la` .zyxg efe gwt df did oi`eyip

.iccd` icin ikiiy `l `dc ,zgwt lra gwtc `inec `xwirn zyxga inewe`l

éëådl witn ivn ine yxgzp jk xg`e gwta inp `kd `niz:ith iieyw`l ivn ded Ð

ied `ziixe`c oi`eypc ,ded gwtc oeikc

`ivene :ipzwc ,ezy` z` yxbl jixv i`n` Ð

yn dzeg` `vz `lde ,hba ezy` z`zeg` me

hb jixv did elit`c ,dihwp `zeaxl `l` !dy`

.iwet`l ivn in Ð

åàzinler `ivei `l dhzyp:xn`z m`e Ð

l`ilnb oa oerny oax `de ?`iyew i`n

(mye .`r oihib) "efg`y in" wxta dilr bilt

azek did `ed yxgzp jk xg`e gwta dil zi`e

oa oerny oaxk dpyn jd iwepe ,minzeg mixg`e

oaxk inewe`l ira `lc :xnel yie ?l`ilnb

`nwezin `l `yixc oeik ,l`ilnb oa oerny

e`lac :cere .dhzyp e` yxg hwpc `idd dizeek

,ezy` z` yxbl ivn ine :dil jixt ded ikd

.yxtnck

ïðúåwizyi` `l uleg oi` qpek zixkp iabÐ

`de `zi`ck `d :iiepyl ira `l `kd

zyxge gwt iab lirl ipynck ,`zi`ckmdy Ð

cg` oinae ,miyxg mdipy `kd la` ,oipin ipy

.`zi`ck `de `zi`ck `d xninl jiiy `l

éàî`dn diazez `l `nrhepiaxl dniz Ð

el dywd `ly iia` ly ezrca did dnc :wgvi

`le ,daeh `iyewe ,dpey`x `idy `aad z`fn

?zeaad el` lkl jixv did

åå÷î÷å`zeew`oiywn :qxhpewa yxit Ð

epiax yxit oke .dfl df zeiyew

"xdhe ddiw ryedi iax"n di`x `iade ,l`ppg

(`"i dpyn c wxt mirbp)daxd xaca wcwc Ð

.xdiheøáñ÷zxiieyne diepw zyxg ax

'ek diepw dphwopirny ikide :xn`z m`e Ð

i` dil `wtqn mlerl `nlc ?ikd ax xaqwc

,diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyne diepw zyxg

zyxgd z` qpek xn`w ikdl ,`kti` e`

.licbzy cr oiznz dphwe hba d`ivene

axl dil miwc :xnel yie !`xnegl lif` `witqnc

dpi`e diepw `cge zxiieyne diepw `cgc `cqg

.ediipin id rci ded `l `edc `l` ,diepw

diepw dphwe ,zxiieyn zyxgc `hiyt `zyde

dphwc hytnl ivn inp `ziixane .diepw dpi`e

rci `lc dnk lk la` ,diepw dpi`e diepw

.axc dizlinn hiyt `ziixa
aiziz
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àz .äLøçúð Ck øçàå úçwôa ,àì !àì ¯ õìBç¥¨¨§¦©©§©©¨¦§¨§¨¨
úçà ,úBéøëð ézL ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL :òîL§©§¥©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
äî ,úLøçä ìòa çwt úî .úLøç úçàå úçwt¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤©
àéöBäì äöBø íàå ,ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦¤§¦
ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .àéöBé ¯¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
çwt àeäcî ,åàì éàî .íaééî Bà õìBç Bà ?úLøç¥¤¤¥§©¥©¨¦§¦¥©
¯ ñðBk :éðú÷å ,àøwéòî úLøç éîð àéä àøwéòî¥¦¨¨¦©¦¥¤¤¥¦¨¨§¨¨¥¥
àäå àúéàãk àä ?àéøéà éãéî !àì ¯ õìBç ,ïéà¦¥¨¦¥¦§¨¨¦§¦¨§¨
,Løç ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :déáéúéà .àúéàãk¦§¦¨¥¦¥§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥
úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà ézL ïéàeNð§¦§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥
¯ úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©
äî ,úçwt ìòa çwt úî .äMà úBçà íeMî àöz¥¥¦£¦¨¥¦¥©©©¦©©©
èâa BzLà úà àéöBî ¯ úLøç ìòa Løç äNòi©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
éîð àëä :àîéz éëå !íìBòì äøeñà åéçà úLàå§¥¤¨¦£¨§¨§¦¥¨¨¨©¦

¯ Løçúð Ck øçàå çwôa:ïðúäå ?÷étî éöî éî §¦¥©§©©¨¦§¨¥¦¨¥©¥§¨§©
àeä Løçúð ,àéöBé àì ¯ úéhzLð ,àéöBé ¯ äLøçúð¦§¨§¨¦¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
Løça ¯ åàì àlà !úéîìBò àéöBé àì ¯ ähzLð Bà¦§©¨Ÿ¦¨¦¤¨¨§¥¥
úLøç éîð àéä ¯ àøwéòî Løç àeäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥¥¦¨¨¦©¦¥¤¤
éîð úBéøëð ¯ àøwéòî úBLøç úBéçàcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦©£¨¥§¥¦¨¨¨§¦©¦
õìBç ,ïéà ¯ ñðBk :úBéøëð éab ïðúe ,àøwéòî úBLøç¥§¥¦¨¨§©©¥¨§¦¥¦¥
:déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !àì ¯¨¦§¦¦£¨§©¥§©¥£©¥

àîòè éàîì ìBëéc ,àäî déáúBz¯ úBéçà :Cì ééepL ©©£¨§¥¥¨§¨§©¥¨£¨
úBçwt ¯ úBéøëð ,àøwéòî úBLøçCk øçàåeLøçúð ¥§¥¦¨¨¨§¦¦§§©©¨¦§¨§

ïéLøç ïéçà éðL :àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà ¯¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨§¥©¦¥§¦
,úBLøç úBéçà ézL Bà ,úBçwt úBéçà ézL ïéàeNð§¦§¥£¨¦§§¥£¨¥§
ézL ïëå ;úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

ì úBàeNð úBLøç úBéçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLéðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥
ì Bà ,ïéLøç ïéçà¯ Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðL ©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥

eéä íàå .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä£¥¥§¦©£¦¨¦©¦§¦¨
éëéä .eàéöBé ¯ àéöBäì eöø íàå ,eñBðëé ¯ úBéøëð̈§¦¦§§¦¨§¦¦¥¦
éöî éî ¯ eLøçúð óBqáìe íéçwôa àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨§¦§¦§©¦§¨§¦¨¥

å ?é÷tîBà àeä Løçúð ,àéöBé àì ¯ úéhzLð :ïðúä ©§¥§¨§©¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ïéLøçà ¯ åàì àlà !úéîìBò àéöBé àì ¯ ähzLð¦§©¨Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
¯ úBéøëð eéä íà :éðú÷å ,àøwéòî úBLøç éîð eäðéà ¯ àøwéòî ïéLøç ïäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥§¦¥¦¨¨¦§©¦¥§¥¦¨¨§¨¨¥¦¨¨§¦

'åëå úLøçå äpè÷" .àzáeéz !äaøc àzáeéz ,àì ¯ eöìçé ,ïéà ¯ eñBðëé ,eñBðëéøîà ¯ " ¦§¦§¦©§§¨§§¨§©¨§§¨§©¨§¥¤¤£©
à÷eLa àúåå÷à eå÷î÷å éáúéc ,déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì dézçkLà :ïîçð áø©©§¨©§©§©§©©¨©©£¨§©¨¨£¨¥§¨§¦§¨¨§©§¨¨§¨
éléî éðä ¯ dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà úLøçå äpè÷ ïðúc àä :éøîàå àúéãaîeôc§§§¦¨§¨§¦¨¦§©§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
äðè÷a éà :déì àçéð úLøça éà déì àçéð äðè÷a éà ïðéòãé àìc ,çwt åéçàî déì äìôðc§¨§¨¥¥¨¦¦¥©§¨¨§¦©¦¦§©¨¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨
ìáà .àéä äàéa úáe ,àéä äìBãâc ¯ àçéð úLøça éà ,äòéc ììëì àéúàc ¯ déì àçéð¦¨¥§¨§¨¦§©¥¨¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦©¦¨¦£¨
àðéîàå .àéä dépéî úáe ,àéä äàéa úác ,déì àçéð úLøça éàcå ¯ Løç åéçàî äìôð̈§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨¦¨
àcñç áø øîà ?ïúðwz ãöék .déì à÷tñî éîð ¯ Løç åéçàî déì äìôð eléôà :àðà eäì§£¨£¦¨§¨¥¥¨¦¥¥©¦§©§¨¥¥©©¨¨¨¨©©¦§¨
:àcñç áø øîà .õBìçúå ,ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e ,èâa dàéöBîe úLøçä ñðBk :áø øîà̈©©¥©¥¤¤¦¨§¥§©¨©§¦©¤©§¦§©£¨©©¦§¨

dpéî òîLéàc ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ ¯ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷ úLøç :áø øáñ÷ ,à÷ìñ §©¦¨¨¨©©¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§¦¨§¨
Cúòc?èâa dàéöBîe ñðBk éànà úLøç ¯ úøéieLîe äéeð÷ äpè÷ ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøç ©£¨¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨§¤¤¥¤¤©©¥¦¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(ycew zay meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çîïéðaäî eøàLpL íéðáì[hkzCîqäì àlà ïéðáì ïéãîBò ïðéà äzònL éôì ,íìèìèì øzî ¯[lzìåúáL §¥¦¤¦§£¥©¦§¨ª¨§©§§¨§¦¤¥©¨¥¨§¦§¦§¨¤¨§¦¨¥§¨¤¤
íäéìò[`lzíäéìò éìk úøBz ïëìå ,[alzøeñàå ,ïéðáì íö÷äL Bzòã älb ¯ äæ ìò äæ íøcñ íàå . £¥¤§¨¥©§¦£¥¤§¦¦§¨¤©¤¦¨©§¤¦§¨§¦§¨§¨

íäéìò éìk úøBz ïéàL ,íìèìèì[blz: §©§§¨¤¥©§¦£¥¤
מח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
ïéðáäî åøàùðù [èëú לבניה מיועדים שהיו לבנים –

יותר  להם זקוקים לא וכבר גופם, מחמת מוקצה והיו
לבנייה.

êîñäì àìà [ìú בלבנים לשימוש הרגילות היא כך –
עליהם  חשב לא אפילו בטלטול מותרים ולכך אלו,

ישיבה. לצורך
íäéìò úáùìå [àìú להשתמש רגילות שאין בזמננו –

לטלטלם  אין ישיבה, לצורכי מהבניה שנשארו בלבנים

לעולם  לכך ייחדום כן אם .408אלא
íäéìò éìë úøåú [áìú וכן בניה באתרי שנשאר חול –

אין  אך ובטלטול, במשחק אסור הים שפת שעל חול
שהוכן  והיבש הדק בחול המשחקים בילדים למחות

חול) (ארגז יום מבעוד זה .409לצורך
íäéìò [âìú מקפיד לא אפילו כלי תורת עליהם אין –

עליהם  לשבת או להסמך .410שלא

zetqede mipeiv
אדמו"ר 408) כ' ו: ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות

לפי  לטלטלם מותר מהבנין שנשארו לבנים וז"ל מ"ח בסעי'
עליהם  ולשבת להסמך אלא לבנין עומדים אינן שמעתה
דעתו  גילה זה על זה סידרם ואם עליהם כלי תורת ולכן
הזה  בזמן והנה עכ"ל, לטלטלם ואסור לבנין שהקצם
שנשארים  ומה לישיבה. לבנים לייחד דרך שאין כמדומה
זה  היתר נוהג אם צ"ע אחר, לבנין עומדים הזה מהבנין
לישיבה  יחוד בלי בסתם מהבנין שנשארו לבנים לטלטל

כ' והמשנ"ב ואינו לעולם, לתו"ש וציין בזה מחמירין דיש
ונימוקו. טעמו לראות אצלי מצוי

מים 409) לשפוך או במים החול את לערבב אסור אבל
ד). סעיף פט"ז (שש"כ לישה איסור משום עליו,

שרגילים 410) צמר גיזי לעניין מגֿמד הערות לעיל ראה
כלי  תורת מהם בטלה ולכך לאוצר והשליכם בהם להטמין
גם  שיהיה ההקפדה מועילה מכלֿמקום אך הקפדה, בלא גם
צמר  לגיזי נפק"מ בזה ויש כיס, חסרון מחמת מוקצה
אם  שרק אחת פעם כך אחר בהם וטמן לאוצר שהשליכן
הטמנה, של חשוב שימוש זהו כי מועיל לא עליהם מקפיד
שישב  מה יועיל לא לבנין שהקצה דעתו שגילה באבן אבל
בזה  נפק"מ אין ולכך הקפדה ללא גם אחת פעם עליה
ג) אות (ב) תצט (סי' יו"ט נימוקי ובסי' עליהם. שמקפיד
וסופם  לסחורה שהוקצו צמר גיזי בין אחר) (באופן חילק
כלי, תורת מהם להפקיע הקפדה צריך ולכן ככלי לשמש

כלי. משימוש לגמרי שהוקצו אבנים משא"כ

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

בעירוב: שיתוף דיני שפו סימן ב חלק

בלבד ...‡ בפת אלא שאינו לעירוב דומה זה שיתוף ואין
דירתם  לערב דירה משום הוא חצרות שעירובי לפי
אחר  אלא נמשכת אינה אדם של ודירתו כאחת לעשותן
החצרות  לשתף אלא אינו שבמבוי שיתוף אבל פתו מקום
להניח  צריך אין לפיכך היא דירה בית לאו וחצר הבתים ולא
יכולים  אלא חצרות עירובי כמו לדירה הראוי בבית השיתוף
בבית  או אמות ד' על אמות ד' בו שאין בבית אפילו להניחו
במקום  החצר באויר אפילו או ומרפסת אכסדרה שער
מניחים  אין אבל החצרות לשתוף אלא שאינו כיון המשתמר
הדין  והוא המשתמר מקום שאינו מפני מבוי באויר אותו

משתמר: שאינו מקום בכל

לא · אבל זה שבמבוי בחצר מונח להיות צריך השיתוף
ישראלים  לפיכך זה עם נשתתף שלא אחר שבמבוי

שמפסיק  מזה זה ורחוקים חלוקים מקומות וג' בב' שדרים
או  בלחי מתוקן שאינו מפני בטלטול האסור מקום ביניהם
שכרו  ולא נכרים שם שדרים מפני או פתח צורת או קורה
עירוב  ממנו ועושה מכולם קמח גובה והשמש רשותם מהם

במק  ונותנו צריכים אחד אלא להם מועיל אינו מהם אחד ום
אחד  במקום עירבו (ואם עצמו בפני ומקום מקום בכל לערב
אי  שהרי שצ"ב) בסימן יתבאר עירבו לא אחד ובמקום
לזה  מזה לטלטל שאסורים כיון יחד להשתתף להם אפשר
מונח  השיתוף ושיהא זה מקום לשתף אפשר אי וא"כ

עמו: משותף שאינו אחר במקום

* * *
מערבת ‚ ושאשתו ושיעורו חצרות עירובי משפטי ככל

אלא  פתוח הבית אין אם לדעת שלא ושמערבין בשבילו
לזכות  אחד ושיכול העירוב את לגבות יכול ושקטן א' לחצר
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דיני  כך לערב צריכים אינם בפת שותפים היו ושאם לכולם
שיתוף.

ולזה  ביין לזה בסחורה שכניו עם משותף היה  אם ואפילו
בכלי  והיין השמן שיהיו והוא להשתתף צריכים אינם בשמן

אחד: בכלי להיות צריך חצרות שעירובי כמו אחד

מאכל „ מיני וה' ד' ואפילו מאכל מיני בכל משתתפים
השיתוף  שיעור שהוא סעודות ב' למזון מצטרפין
בעירובי  שנתבאר כמו אדם בני לאלף אפילו בתחלתו

חצרות.

לזרע  שהוקשו מגודגדניות חוץ מערבין מאכל מיני בכל
אורך  גדלו שלא הבצלים בעלי ולא יבשים ופולין ותבלין
חיין  בעדשים ולא בכפניות ולא ופטריות בכמהין ולא הזרת
בשיל  ולא בשיל שהוא בירק ולא חיין ושעורים בחטים ולא
חי  בירק אבל לאכילה ראויים אינן אלו שכל מפני
שנאכלין  שלנו לפתות הדין והוא שיתבאר כמו משתתפים
כמו  בו שמשתתפים חי מבשר גרועים ואינם חיין ג"כ

שיתבאר:

וכן ‰ לבדם המים מן חוץ משתתפים משקים מיני בכל
מים  עירב אם אבל כלל הגוף זנין שאינן לפי לבדו מלח

בהם: ומשתתפים פתו בו לטב(ו)ל הוא מזון ביחד ומלח

* * *
Â ללפת כדי שיעורו הפת את בו ללפת שרגילים דבר כל

כמו  ביצים כששה שהן סעודות לב' הנאכל פת בו
הפת  את בו מלפתין שאין דבר וכל שס"ח בסימן שנתבאר

סעודות. ב' בעצמו ממנו לאכול כדי שיעורו

ב' ממנו לאכול כדי וצריך לליפתן ראוי אינו חי ובשר
בשר  אבל מליח לדג הדין והוא מליח שיהא והוא סעודות

ליפתן  ואפילו צלי סעודות ב' בו ללפת כדי ושיעורו הוא
אצל  דעתם בטלה פת בלא שאוכלים אדם בני כמה יש אם

אדם. כל

היה  אם סעודות ב' מזון ירק בו לטבל כדי שיעורו וחומץ
פת. בלא לבדו הירק אוכל

לפיכך  לטבל) (ולא בא הוא סעודה לקינוח מבושל ויין
כל  וכן סעודות ב' לקינוח ממנו שמביאים כדי שיעורו

בזה. כיוצא

וכן  סעודה בכל רביעית לשתות רביעיות ב' שיעורו חי ויין
המשקים: כל שאר שיעור

Ê בחמשה רמונים בשני חיין אפילו ביצים בשני משתתפים
בין  ירק בליטרא אחד) ואתרוג אגוזים (בעשרה אפרסקין
מלא  יער בתפוחי היד מלא לחים בפולין מבושל בין חי
מלא  גרוגרות או תמרים וכן פרדס) לתפוחי הדין (והוא הקב

ליטרא): (והוא מנה משקל ודבילה הקב

* * *
Á לשום ראוי אם לו ראוי שאינו באוכל אפילו משתתפין

בזמן  בתרומה ולישראל ביין לנזיר כגון מישראל אדם
טהורה  תרומה אין עכשיו אבל לכהנים נאכלת שהיתה
פרה. אפר לנו שאין מתים טמאי שכולנו אדם לשום ראויה

כיון  בו משתתף יאכלנו שלא נשבע או מאוכל הנודר וכן
לא  ממנו יהנה שלא ונשבע נדר ואפילו אחר לישראל שראוי
אלא  נתכוין שלא לפי בו שמשתתף מה זו בהנאה בו נאסר
מאוכל  שהנודר אומרים ויש הנאתו בדרך ממנו להנות שלא
בו  משתתף אינו מהנאתו ולא מאכילתו אלא נדר לא אפילו
אוכל  קונם שאומר עליו החפץ את שאוסר הוא שהנודר לפי
כקרבן  עליו נאסר יהא אוכל שאותו דהיינו עלי פלוני
מתקדש  שהחפץ ג"כ הוא שההקדש בהקדש הוא ומתחלף
לפי  משתתפים אין הכל לדברי ובהקדש האדם על ונאסר

כדבריהם. להחמיר ויש אדם לשום ראוי שאינו

משתתף  קונם או קדש תהא ולמחר חול היום זו ככר אמר
חל  לא ומספק ודאי נתקדשה לא עדיין השמשות שבין בה
אפשר  שאי פי על ואף ושיתוף עירוב לענין קדושה עליה
והשיתוף  העירוב קניית שעת שהיא השמשות בין לאוכלה
בבין  וגם יום מבעוד לאכילה שראויה כיון מכלֿמקום
בה  לו מערבין עדיין ודאית קדושה עליה חל לא השמשות

אם  על אבל מחוללת שתהא חול ולמחר קדש היום אמר
לא  שמספק בה ומשתתפים מערבין אין לי שיש מעות

שתחשך: עד ראויה אינה והרי קדושה נפקעה

* * *
Ë מותרת שניהם עם ושיתפה מבואות לב' הפתוחה חצר

שלא  ובלבד מהם אחת לכל מבתיה לטלטל בשניהם
דרך  הב' למבוי זה מבוי מבתי באחד ששבתו כלים תטלטל
המבואות  ב' נתנו ואם יחד שיתפו לא המבואות שהרי חצרה
כמו  יחד משותפים כולם הרי אחד בכלי זו בחצר שיתופם

לזה. מזה לטלטל ומותר שע"ח בסי' שנתבאר

בשניהם  רגילה היא אם מהם אחת שום עם שיתפה לא ואם
רגילה  ואם שניהם על אוסרת עליהם דרך בחול ולבא לצאת
שאינה  וזה אוסרת בו שרגילה זה רגילה אינה ובשני באחת

בשבת. עליו שעוברת אע"פ אוסרת אינה בו רגילה

לעצמו  הרגיל הותר בו רגילה שאינה זה עם שיתפה ואם
הרי  השני עם שיתפה זו שחצר שכיון ביניהם שיתפו אם
לומר  צריך ואין ואינה בו רגילה שהיתה מזה עצמה סילקה
השני  שהותר מהם אחת עם ושיתפה בשניהם רגילה אם

ביניהם. שיתפו אם לעצמו

רגילה  שאינה ואותו ביניהם שיתפו בו שרגילה המבוי ואם
עם  ולא זה עם לא שיתפה לא והיא ביניהם שיתפו לא בו
נשתתף  שלא בו רגילה שאינה זה אצל אותה דוחין זה
בשבת  עליו תעבור שלא שנשתתף בו שרגילה מזה ותסתלק
בדבר  מפסדת אינה שהיא כיון לעצמו מותר שיהא כדי
ריוח  ויש בו להשתמש ואסורה עמו שיתפה לא שהרי
אותה  כופין במבוי להשתמש מותרים יהיו זה שע"י לאחרים
אע"פ  נשתתף שלא מבוי דרך בשבת שתעבור סדום מדת על
לה  שאין בו גם רגילה אם לומר צריך ואין בו רגילה שאינה

עליו. ולאסור שנשתתף השני על בשבת לעבור

* * *
אוסרת  אינה תשמיש בלי לבד ברגל שהעברה אמרו ולא
על  אוסרת הפנימית שאין מזו לפנים זו חצרות בב' אלא
חצר  ועיקר הואיל לבד עליה רגליה בהעברת החיצונה
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הואיל  המבוי אבל חיצונה בני לתשמיש הוא חיצונה
זו  אוסרות הן הרי בו הרגילות החצרות לכל שוה ותשמישו
את  שמסלקת אע"פ בשבת לבד ברגל בהעברה אפילו זו על
יחד. עירבו שלא מפני איסור מחמת בו מלהשתמש עצמה

מעשה  ועשתה במבוי מלהשתמש עצמה שסילקה חצר אבל
על  טפחים ד' גבוה איצטבא שבנתה סילוקה על המוכיח
שעוברת  פי על אף המבוי בני על אוסרת אינה שוב פתחה

למבוי פתח לה אין ואפילו בשבת עליהם לעבור דרך אחר
הרבים: לרשות עליו דרך

בחצירות: לערב צריכים במבוי שותפין שפז סימן ב חלק

חצר ‡ בכל בחצירות לערב צריכים במבוי המשתתפים
כבר  ומשותפים מעורבים שהם ואע"פ בתים ב' בה שיש
שלא  כדי בה עירבו שלא בחצר זה שיתוף על סומכין אין
אין  שהרי עירוב תורת זו שבחצר התינוקות ישכחו
לא  אבותינו ויאמרו במבוי נעשה מה מכירים התינוקות

עירבו.

זו  עם זו לערב צריכים אינם לזו זו הפתוחות חצרות אבל
המבוי  דרך בין לזו מזו ומטלטלין מחברן המבוי ששיתוף

פתחיהם. דרך בין

צריך  ואין בחצרות עליו סומכים בפת במבוי נשתתפו ואם
בפת  מכירים שהתינוקות לפי לעצמה חצר כל לערב
עיניהם  האדם חיי היא שהפת שמתוך במבוי בה שנשתתפו

בה. תלויות

חצר  בשום חצרות עירובי לעשות עכשיו נוהגין אין ולכן
שבבית  השיתוף על שסומכין לפי הרבה בתים בה שיש
לטלטל  מותר אם לחצרות גם שמועיל מפת הנעשה הכנסת
כדי  הכנסת בבית לתלותו נוהגין ולכן הכנסת לבית  מהן

לתינוקות: מפורסם שיהא

* * *
כך · ואחר לעצמה חצר כל  שבו חצרות כל שעירבו מבוי

ושכח  פת שאינו אחר מין או ביין במבוי כולן נשתתפו
כלום  הפסיד לא חצירו בני עם עירב ולא החצר מבני אחד
ולא  סומכין השיתוף ועל במבוי נשתתפו כולם שהרי
התינוקות  לשכח שלא אלא השיתוף עם בחצר לערב הצריכו
החצר, בני (רוב עירבו) זו בחצר וגם (בחצרות עירבו והרי

עירוב). תורת תשתכח לא עירבו שלא המיעוט ומפני

על  מקפידין אין אם בחצרות מלערב כולם שכחו ואם
סעודות  ב' (כשיעור זה משל יאכל זה אם שבבתיהם פרוסתן
שבמבוי  השיתוף על וסומכין כמעורבין הן הרי עירוב) של
אלא  זה דבר להם מתירין ואין בלבד ראשונה בשבת

מדוחק:

נשתתפו  לא וגם יחד החצירות עירבו לא אם דין שפח סימן ב חלק
אחד: סעיף ובו במבוי

לתוכו ‡ להוציא להתיר אלא אינם מבואות שיתופי כל
או  בתוכו ששבתו כלים אבל בבתים ששבתו כלים
וממנו  אמות מד' ביותר בו לטלטלם מותר בחצירות
הבתים  עירבו אפילו לבית יכניסם שלא ובלבד לחצירות

שבחצר.

שאז  כהלכתו קורה או בלחי מתוקן המבוי שיהא ובלבד
עם  הוא אחת ורשות בו נשתתפו שלא אע"פ כרמלית אינו
לעצמן  החצירות שעירבו בין בתוכן ששבתו לכלים החצרות

עירבו. שלא בין

או  משותף שאינו למבוי והוציאם בביתו ששבתו וכלים
מותר  באיסור או מלבוש בדרך מעורבת שאינה לחצר
מחצר  לטלטלם אסור אבל אמות מד' ביותר שם לטלטלם

שע"ב: בסי' כמ"ש להיפך או למבוי
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אחר,61. ּבמקֹום ׁשּנתּבאר –ּכמֹו כּו'" אחד עם "הן הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נח. ְַַָָֹּבפרׁשת

.62.(a ,el ,ev xdf)Ÿ©©

מּזה 63. ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'. קס"ב, וּיצא, א', חלק ּבּזהר מּזה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ(עּיין
תּדר" ּכי "ואּׁשה הּמתחיל c).ּבדּבּור ,l xAcOA) על ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְְְִִִִִַַָֹ©¦§¨ְְִֵֵֶַַַָ

כו'"). את "ואהבּת הּמתחיל ּובדּבּור יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּפסּוק

.64.(g"n oOiq o"iW zF` xF` ixF`n) הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין §¥¦¦¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
כו'". מֹורי אריתי וכּו' לגּני ְְִִִִִַָָ"ּבאתי

xFn` zWxR xdGA f"nxd WExitA oiIre('א עּמּוד פ"ט, ,(ּדף §©¥§¥¨©©©Ÿ©¨¨©¡ַַ
Î`gFOn `Ed dgWOd onWCd`nizq,dr sC ,bp wxR `ipY d`x) §¤¤©¦§¨¦¨§¦¨¨§¥©§¨¤¤©

(`,xdA zWxR "`pnidn `irx"A azMW EdGWe עּמּוד . ק"ט, ּדף §¤¤¤¨©§©£¨§¥§¨¨¨©§©ַַ
`zב' YWCwe' :DA xnY`C ,`l`nUc `xhQn Edi`C" :§¦¦¦§¨¦§¨¨§¦§©¨§¦©§¨¤

Î`gFnA WAElOd wiYrcÎdxEaB zpigAn Epiide ."'mIeld©§¦¦§©§¦§¦©§¨§©¦©§¨§¨
."mIeld z` YWCwe" zpigA KWnp mXOW ,d`nizq§¦¨¨¤¦¨¦§¨§¦©§¦©§¨¤©§¦¦

עֹוד הרמ"ז ׁשּכתב ׁשם [A]ּוכמֹו ה"רעיא־מהימנא" ּבפירּוׁש ּתּׂשא, פרׁשת ְֶַַַָָ§ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָ
א' עּמּוד ּתחּלת קפ"ח, .ּדף ְִַַַ

(ּדף 65. צו ּובפרׁשת א'). עּמּוד ח', (ּדף וּיקרא ג' חלק ּבּזהר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹוכדפירׁש
עמּוד  סֹוף נ"ח, (ּדף אחרי ּובפרׁשת ב'). עּמּוד ל', ודף א'. עּמּוד ְְֲֵַַַַַַַָָל"ד,

ב').

.66wqFrW in `N` oixFg oA Ll oi`X ,zExg `N` zExg ixwY l`" :a ,e zFa`)¨©¦§¥¨¤¨¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥

.("dxFY cEnlzA§©§¨

"הּמל ּוב"עמק .67.(b cEOr sFq gr sc .d"n wxR `ni`e `A` xrW):WxiR ְֵֶֶֶַ©©©¨§¦¨¤¤©©¥¥
.dpiAA xi`Od "`A`ÎcFqi Epiid" ועּיין מר. ער ּב"ּפרּדס" ועּיין ©§§©¨©¥¦©¦¨ְְְֵֵֵֵֶַַַַֹ

עּמּוד  סֹוף צ"ו, ודף ב'. עּמּוד צ"ה, (ּדף ל ל ּפרׁשת סֹוף א', חלק ְְֵֶֶַַַַַַָָֹזהר
א').

.68.(g ,`"xz oOiq miIg gxF` KExr oglW d`x)§¥ª§¨¨©©¦¦¨

הּיהּודים").69. "וקּבל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ(עּיין

.70.(` ,fk `xwIe lirl .a ,ek ` wlg xdf .onqp mWe .a ,eh awr oOwl d`x)§¥§©¨¥¤§¨¦§¨Ÿ©¥¤§¥©¦§¨



c"agרו i`iyp epizeax zxezn

onWAW xFn' KM xg` dNBzp df ici lre ± o"n z`lrd©£¨©©§©§¥¤¦§©¤©©¨¤§¤¤
onW" zpigA ,zEliv`AWÎdnkg zENBzd ,'dgWOd©¦§¨¦§©¨§¨¤©£¦§¦©¤¤

"Wcw zgWn(dk ,l `VY)oFilrÎlEHiA ,d`NirÎEligC ,71.: ¦§©Ÿ¤¦¨§¦¦¨¨¦¤§

.xESiwzpigA ,dlrnlÎdHOn d`lrd `Ed zxhw oipr) ¦¦§¨§Ÿ¤©£¨¨¦©¨§©§¨§¦©
± "dgWOd onW" KM xg` df ici lre .xFn did FaE ."gix"¥©¨¨§©§¥¤©©©¤¤©¦§¨

xi`Od wiYr zx`d ± "xFxC xn" FA dide .dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨§¨¨¨§¤¨©©¦©¥¦
.dpiAA xi`Od `A`ÎcFqi oke .dkWnd zFidl d`nizqÎ`gFnA§¨§¦¨¨¦§©§¨¨§¥§©¨©¥¦©¦¨
'a xAgOW Epiid ixxn zpigaE ."al gOUi zxhwE onW" Edfe§¤¤¤§Ÿ¤§©©¥§¦©§¨¦©§¤§©¥

.(onWe zxhwC ± l"Pd "xn" zFpigA: §¦¨©©¦§Ÿ¤§¤¤
`yp zyxt lr xe`ia
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אּתה71. "ּכי ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה מּקץ).[xi`Y](ועּיין ּפרׁשת ּב"תֹורה־אֹור" – נרי" ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¨¦ְִִֵֵַָָָ

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

אינו (Ù"Ú‡Â(י) לאין היש דבטול למעלה שמבואר
מאין  שנמשך דהארה בהארה רק מגיע
שעולים  דמלאכים לאין היש בבטול זהו לבד ליש
הצדיקים  שע"י זה בטול אבל כנ"ל) לבד חוצבם למקור
התו"מ  אמצעות ע"י העליון בחשך ששרשה דנגה ביש
מגיע  כו' כחשיכה דקמי' העצמות באור ששרש'
שם  (כמ"ש דוקא תב"ס נעוץ כי דאא"ס בעצמות
אותיות  הלכה וזהו כו' מראה טובת והנערה בפסוק
למעלה  שהוא כמו דנגה החשך מהפוך שבאה הכלה
והיינו  או"ח בבחי' עולה שהוא רק העצמות באור
עמ"ש  בקבלת לאין היש בבטול הצדיקים עבודת
היש  בטול מבחי' הרבה שלמעלה תו"מ שע"פ באוי"ר
גבורותיו  לבנ"א להודיע בענין במ"א וכמ"ש דמלאכי'
ונק' אלקים דשם צמצום בלי כו' מלכותו הדר וכבוד
מפנימית  בו להאיר אלקים לשם לתקן אלקים עובדי
שרית  כי כט) לב, (בראשית ליעקב כמ"ש הוי"ה דשם
ואלקים  הוי"ה דשם ביחוד התורה כל שזהו אלקים עם
כולא  האלקים הוא הוי"ה כי לט) לה. ד, (דברים כמ"ש
ע"י  שזהו לאור חשך הפוך מצד כלל מסתיר שאינו חד

וד"ל: דוקא היש בטול
יובן ‰Â‰(יא) המלאכים שיר בענין הנ"ל כל עם

פסד"ז  לומר כנה"ג אנשי שתקנו הטעם
אדם  יסדר לעולם ב) ז, (ע"ז שאמרו כמו התפלה לפני
שבפסד"ז  והשבחים יתפלל ואח"כ הקב"ה של שבחו
שירה  אומרים השמים צבא וכל שהמלאכים מה הוא
התפלה  עם לזה יש שייכות מה ולכאורה כנ"ל יום בכל
כמו  ממש קרבן במקום שהתפלה ידוע הנה אך דוקא.
תקנום  תמידים כנגד דהתפלות ב) כו, (ברכות שאמרו
שהלוים  וידוע כו' שחר של תמיד נגד שחר של ותפלה
מקריבים  הכהנים כשהיו הקרבן על שירה אומרים היו
השיר  שיאמרו ג"כ תקנו ולזאת וכה"ג שחר של תמיד
ש"ש  תמיד קרבן במקום שהיא התפלה קודם דפסד"ז

הנה  אך כו' שחר של תמיד על אומרים שהיו כשיר
את  החדלתי יג) ט, (שופטים ע"פ א) לה, (שם ארז"ל
משמח  אנשים אם ואנשים אלקים המשמח תירושי
על  אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח במה אלקים
כשהיו  המזבח ע"ג מנסכים שהיו היין והוא היין
דלכאורה  להבין יש ובאמת כידוע הקרבן מקריבים
לריח  להיות הקרבן הקרבת על היה הלוים שיר עיקר
דוקא  ניחוח לריח הקרבן יהיה השיר שע"י לה' ניחוח
יין  הלא דוקא היין על השיר שיאמרו צריך למה וא"כ
ששייך  בפ"ע מצוה דבר הוא המזבח ע"ג שמנסכין

כט, (במדבר וכמ"ש דקרבן ונסכיהם להעלאה ו)
המקריב  כל ע"כ המאכל אחר יין כשתיית כו' כמשפטם
שאין  כמו כלום הקריב לא כאלו נסכים בלא זבח
אכלו  א) ה, (ש"ה כמו כו' יין שתיית בלא אכילה
מאחר  בנ"א כלשון תורה דדברה כו' שתו ריעים
הנה  אמנם כו'. לאשי לחמי כמ"ש לחם נק' שהקרבן
ההעלא' בחי' שהוא השיר ענין בעיקר למעלה מבואר
באור  ולעלות ליכלל הראשון במהות היש בבטול
הקרבן  העלאת ענין בכללות ידוע והנה כו'. האלקי
שזהו  כו' להוי"ה ניחוח לריח להיות המזבח על בהמה
בנגה  בשבה"כ שנפלו דתהו ניצוצין רפ"ח העלאת בחי'
וכאשר  העליון שור בפני ששרשן בבהמות דעשייה
ויגיע  יעלה ודם החלב ויקטירו באש הקרבן ישרפו
לשרשו  יעלה ומשם שור בפני חוצבו במקור לשרשו
דשם  דתקון מ"ה מבחי' שלמעלה דתהו ב"ן בבחי'
העליון  דאדם הוי"ה לשם ניחוח לריח יהיה ע"כ הוי"ה
המוחין  שיתחזקו בהמה בשר התחתון אדם שיאכל כמו
בבחי' דבהמה החי שרש מצד וחיות אור בתוס' ומדות
אדם  אכילת שע"י ואע"פ דתקון מאדם למעלה התהו
דמ"ה  הבהמה מן כו' יקריב כי אדם כמ"ש מתברר
הרי  לפ"ז וא"כ באריכות במ"א כמבואר כו' לב"ן מברר
בהמה  דקרבן זאת בהעלאה להיות שצריך עכ"פ מובן
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רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

דהיינו  למהות ממהות ההפוך ענין המזבח ע"ג גשמית
בבחי' להיות ויעלה בהמה דבשר החי מגשם שיהופך
עד  לעולם מעולם למדרגה ממדרגה האלקי הרוחניות
האצי' דבחי' האלקית הקדושה בבחי' נכלל שיהיה
שצ"ל  (כמו דאצילות הוי"ה לשם ניחוח לריח להיות
אדם  באכילת בהמה הבשר דגשם המהות הפוך
כמ"ש  שבמוח הרוחני השכל במהות שיהיה התחתון
כו' מוחא לעילא שליטין ג' בזהר וא' כו' לאשי לחמי
אכילות  ב' יאכל האכל א) יז, (מנחות ז"ל וכמ"ש
ג"כ  בהכרח וע"כ כידוע) כו' מזבח ואכילת אדם אכילת
במהות  לאין היש בטול בחי' הקרבנות בהעלאת שצ"ל
למעלה  בעלותו הנ"ל הב' בטול בחי' (וגם הראשון
השיר  ע"י כ"א להיות א"א שזה כו') ניחוח לריח ממש
לעליון  מתחתון המעלה הוא שהשיר לפי כנ"ל דוקא
מ"ש  והוא וחיות בהמות (שנק' דמלאכים כהעלאה
שהלוים  הטעם וזהו כנ"ל) בשיר יוצאים השיר בעלי
מבחי' הם הלוים כי דוקא הקרבן על השיר אומרים היו
ע"פ  בזהר כמ"ש דאצי' עלאה דבינה עליונות הגבו'
העלאה  וכל כו' הוא הלוי ועבד כג) יח, (במדבר
שלהם  בשיר והיינו גבו' בחי' ע"י הוא לעליון מתחתון
כדי  כו' למעלה העולה אש רשפי בהתפעלות דוקא
המזבח  ע"ג דקרבן העלאה בחי' להיות יוכל זה שע"י
ובירור  עילוי אחר בעילוי למעלה ממטה ש"מ באש
לריח  להיות ממש באצי' למעלה שיעלה עד בירור אחר
להיות  יכול היה לא הלוים של השיר ובלעדי כו' ניחוח
כ"כ  המעלות רום עד למהות ממהות כזאת עלייה
במקום  שהיא בתפלה עכשיו (וכמו"כ וד"ל הנ"ל מטעם
והוא  דוקא השיר ע"י זו העלאה צ"ל כנ"ל התמיד קרבן
וכידוע  כנ"ל התפלה קודם אכה"ג שתקנו פסד"ז ענין
ש"מ  באש המזבח ע"ג כקרבן הנה"ט עולה שבתפלה
השיר  כמו שהוא בפסד"ז השיר תחלה צ"ל וע"כ כו'
התפלה  העלאת להיות יוכל זה שע"י למעלה דמלאכים

כו' ניחוח לריח למעלה לעלות בהמה קרבן שנקרא
יאוש  בספק שהיה בחי' שכל במ"א (וכמ"ש וד"ל
בא  כמו והשיר הרינה בו יתכן בהצלחה ועלה בנפילתו
בזריעה  עבודתו כשהצליחה אלמותיו נשא ברנה יבא
עולים  כאשר בנגה כו' רפ"ח בנפילת וכך וקצירה
התחתון  שעולה השיר שהוא וזמרה ברינה יעלו למעלה
הראשון  ממהותו שמתבטל הוא הזה ובשיר לעליון
שהוא  ג"כ פסד"ז ענין כללות וזהו חוצבו למקור ועולה
ההלל  ענין שזהו במ"א וכמ"ש דק"נ החשך את להאיר
נרו  בהלו ג) כט, (איוב כמו הבהקה לשון ג"כ שפירושו
אור  יתרון זו בהעלאה שיהי' הוי"ה שם יהללו וזהו כו'
לאור  החשך מהפוך שבא אור יתרון מצד הוי"ה  לשם
בקדשו  אל דהללו זמר כלי מיני י' ענין והיינו וד"ל. כו'
כו' ומדות כחב"ד הוי"ה דשם י"ס לנגד שהוא כו'
ונבל  דכתר פשוט שיר בחי' זהו שופר בתקע והללוהו
תורה  של ורינה בשיר וכ"ה כו' דחו"ב כפול שיר וכנור
כמו  הקדומה וח"ע דתענוג ועצמות הפנימית בבחי'
ורננה  שיר שנקרא שבתושב"כ וטעמים בנגינות
בחוץ  חכמות כ) א, (משלי וכתיב כידוע דאורייתא
דק"נ  חשך להפוך בח"ת דח"ע אור בירידת שזהו תרונה
ורינה  שיר שזהו כנ"ל דתשבע"פ החדושים כמו לאור
ובלילה  ט) מב, (תהלים וז"ש למעלה מלמטה שעולה
(כמ"ש  דוקא בלילה שהוא דנוק' שיר עמי שירה
בטול  בבחי' בלילה) אלא תורה של רינה אין (ויק"ר)
למעלה  שעולה כו' החשך מן האור ביתרון לאין היש
בחוץ  חכמות אמר וע"ז הקדומה בח"ע אור להוסיף
יבא  בא כמו למעלה מלמטה שעולה ברינה תרונה דוקא
הארץ  מכנף טז) כד, (ישעיה מ"ש והוא כו' ברנה
ושיר  פשוט שיר בחי' ג"כ בזה ויש כו' שמענו זמירות
לאור  העליון חשך הפוך בבחי' הוא כ"ז אך כו' כפול
שלמעלה  ממש ועצמות בפנימית שרשו מצד שהוא

לא  היש וד"ל:מבטול כנ"ל המלאכים דשיר ין
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אם ·˘¯˘ הפוסקים בין מחלוקת יש התפלה. מצות
שהובא  וכמו מדרבנן או מדאורייתא מ"ע הוא
כמו  המצות מוני רוב והנה תל"ג, מצוה החינוך בס'
העלו  שם) בחינוך הרמב"ן (וכ"ד והרשב"ץ הסמ"ק
מדרבנן, מצוה הוא התפלה והנוסח יום בכל דהתפלה

ויבקש  האדם שיתפלל המצוה הוא מדאורייתא אך
כמו  הדברים מן לדבר יצטרך אשר העתים מן בעת
שציונו  מדאורייתא מ"ע היא אז וכיוצא, צרה בעת
שיושיעו  לבד ית' ממנו זה האדם שיבקש בזה הש"י
ויבין  ידע שעי"ז לפי והוא האמונה משרשי וזהו ע"ז,
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

פרטי  בכל ומשגיח עולמו המנהיג לבדו הוא שהש"י
וכמ"ש  כו' להושיע היכולת לבדו לו וכי בריותיו
ישראל  כל במשנת בסנהדרין המשניות בפי' הרמב"ם
שלו  עיקרים הי"ג מן החמישי בעיקר כו' חלק להם יש
מיוחדת  אינה התפלה שמצות הוא פשוט ועפ"ז ע"ש,
כצדיקים  ה' לפני ועומד מקורב הוא אשר לכל דייקא
שיבקש  מ"ע לבקשה שצריך מי לכל גם אלא וכיוצא,
ופעמים  בקשתו וימולא יקובל ופעמים מהש"י בקשתו
שיוכל  ב"ו למלך בקשה המוסר עד"מ כמו וה"ז לא,
מאד  הערך מפחותי אף בקשה לו למסור איש כל
הטוב  מטבע כי משאלותיו המלך שימלא ואפשר
ואין  כו', השפלים אל דייקא לשמוע המלך של והחסד
כ"א  כלל והריחוק ההתקרבות ענין אל זאת לייחס
צרכי  לפרטי לא אבל כו' גדול בדבר כלליות בבקשה
שמתפללים  התפלה בענין ית' הוא כן וכמו כו' האדם

כו': פה כל תפלת שומע הוא ממנו ומבקשים אליו
בפע"ח ‰Â‰ב) ידוע התפלה, ענין מזעיר מעט להבין

ק"ש  שע"י הוא לתפלה ק"ש בין דההפרש
ולפי  דזו"נ, היחוד נעשה תפלה וע"י או"א יחוד נעשה
גדולה  ק"ש מצות לכן יותר נעלה הוא דאו"א שיחוד
אע"פ  בק"ש חייב אומנתו שתורתו מי שאפי' עד יותר
בתפלה  יתירה מעלה יש מ"מ אמנם התפלה, מן שפטור
הק"ש  משא"כ ממש באצי' שזהו לפי בעמידה שהיא
כח  בנו אין כי בבריאה עדיין שהיא לפי מיושב שהיא
בהיותינו  ורק אך באצי' בהיותינו דאו"א היחוד לעורר
בפי' וכמ"ש מושבותיכם נק' הבריאה ובחי' בבריאה
שית' קודם והנה כו'. תנופה לחם תביאו ממושבותיכם
להפשיט  א' הערה להקדים יש מהו זו"נ יחוד ענין
לכל  הידוע ההפשטה מלבד דהנה מגשמיותן הדברים
בערכי  ית' לאלקותו וכינו המקובלים שדברו מה שכל
ודומיהן, כו' ורגלים וידים ראש כמו הגשמיים הכינויים
כל  ראיתם לא כי כתיב מלא ומקרא ומליצה משל הכל
אלקיי' כחו' שהם אלא באד"ר, וכמ"ש כו' תמונה
הדברי' להתהוות דמקור מקור שהם לפי כן שנקראו
בשל"ה, כמ"ש כן שמם על שנק' שבעוה"ז הגשמיי'
באלקו' ברוחניו' למעלה וענינם שמהותם לפי וגם
שנק' שבאדם האיברים פעולת דוגמת פעולת לפעול
דבר  בו ליתן פעולתו האדם שיד כמו כגון שמם על
החסד  כח בחי' למעלה כמ"כ ממנו ליקח או  לזולתו
כו' ימינא דרועא נק' להנבראים ית' מאורו להשפיע
לדעת  צריך זאת עוד אך הכינויים, בשארי וכעד"ז
אלקיים  שמות המקובלים שייחסו מה כי והוא הפשטה

כו' בגבורה ואלקי' בחסד אל שם כמו פרטיים למדות
קצת  שדימו כמו ממש הספירה גוף על הכונה אין
שהרי  מאד מגושמת דעת והוא אחרונים מקובלים
שנאצל  אלקי כח והיא פרטיות א' מדה היא הספירה
עצם  ואינה כו', הגבורה כח או החסד כח כמו ממנו
כלל  איהו מדות אינון מכל לאו ית' שהוא האלוה
החכמה  שאפי' איך טובא בדוכתי היטב ומבואר כידוע
המרומם  ית' אליו כלל ערוך לה אין האצי' ראשית
פ"ט, ח"ב בלק"א וכמ"ש כו' חכמ' ממהות ומתנשא
ממש, הספירות על קאי הנ"ל דהשמות לומר א"א וא"כ
קורי' וכשאנו פשוטו מידי יוצא מקרא אין שהרי
בהן  נק' ית' שהוא הידועים השמות מן שם בתורה
ית' האלוה עצם על באמת הפי' הוא וכן כוונתינו
המצוי  והוא המוחלט מהאין הנמצאי' כל הבורא
הנמצאים  כל הממציא מעצמותו, שמציאותו הראשון
וא"כ  ח"ו, העדר קדמו שלא לבדו והוא ההעדר, אחר
ית' עליו בו הכוונה הנ"ל מהשמות שם שכל מאחר
ספי' על רק מורה יהי' זה ששם לומר אפשר איך ממש,
מציאות  הוא החסד והרי כו' בחסד אל כמו ידוע
העדר, שקדמם הנמצאים כל כשאר ית' ממנו שנתהוה
איננו  מ"מ ונפרד, נברא ואיננו אלקי כח שהוא ואע"פ
באדם  המחשבה עד"מ כמו והוא ממש, עצמותו ג"כ
והתפשטות  מכחות שהוא אע"פ הנפש עצמות שאיננה
הנמשל  להטעים דברים אריכות בזה ויש כו', הנפש
כדפרישית  הוא כן ועכ"פ במ"א, נת' אבל למעלה
הבורא  עצמות אינם אלהות שהן אע"פ הנ"ל שהספי'
ספי' ר"ל אל ששם לומר אפשר האיך וא"כ ח"ו, ממש
אינו, וזה ממש, הבורא על בו הפי' אין דא"כ החסד
וכגון  ממש, הבורא על הנ"ל בשמות הכוונה ודאי אלא

באמת שם  והרי דז"א נוק' הקבלה בלשון נק' שכינה
עשרה  אכל כמארז"ל שכינה נק' אלקות עצמות
כמה  גמליאל לרבן המין ושאל כו' שרי' שכינתא
כו' השמש לאור משל לו והשיב לכו אית שכינתא
מא"ס  וגלוי אור היינו ששכינה זה מוהשיב מובן וא"כ
ומדה  ספי' ולא ממש המאור מעין שהאור ממש ב"ה
ללמוד  שלא הבעש"ט ציוה הטעם ומזה ח"ו, פרטית
הדברים  להפשיט יודע שאינו מי כי הקבלה ס'
ציור  כשנותן זה לימוד ע"י מאד מתגשם מגשמיותן
ואע"פ  פרטיים, מדות לפי ית' לאלקותו דעתו בעניות
שכינה  וכשקראו ואמיתיים נאמנים הם האריז"ל שדברי
בחסד  אל שם באמת הוא וכן באמת, הוא כן מל' למדת

כו': בגבורה אלקים ושם
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"„ÚÂ ההמשכה כי י"ל והענין ואעשך, באברם נא'
אבל  הישנות, לחדש נק' העולמות לקיום אשר
והוא  ממש, חדש אור המשכת היינו חדש, אור כתי'
מא"ס  מעתיק ההמשכה ששורש חו"ב פנימיות יחוד
חדשה  נשמה המשכת חדשה ברי' ואעשך עז"נ וכו',
חדש, אור נמשך ר"ה בכל וכן הנ"ל, פנימי מיחוד
בד"ה  בלק"ת כמ"ש בר"ה שנברא אדה"ר נשמת חידוש
פ' בת"א החדשי' השמי' מענין וע' אשיש. שוש
מאב  להיות ה', שניתוסף אברהם שנק' וז"ע בראשית.
התגלות  שם אשר הבינה על מורה שהה"א אברהם, רם
חו"ב. יחוד על שמורה והיינו לך, לך בת"א כמ"ש עתיק

Ù"ÚÂ אברהם ע"ד חדשה ברי' ענין י"ל הפשט
אברהם  ערך שאין טעמא, ופסיק אברהם
אור  בו יאיר כאשר א"כ דאצי', לאברהם דבריאה
האיר  לך לך ע"י אם וגם חדשה. ברי' ממש זהו האצי'
העליון  אצי' לגבי ערוך זה שאין שבבי"ע אצי' בו
ברי' נק' אלקות שהוא אצי' שזהו כיון עכ"ז ממש,
מענין  וע' ילכו. בחקי אשר ועשית נא' ועד"ז חדשה.
חדשה  הארה קצת ג"כ שהוא דשבת יתירה הנשמה
ענין  חדשים, מוחין מענין וע' כו'. בהנשמה המאיר

עמשי. את לבשה ורוח

jl 'ek xn`ie d"c
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אותי'‡Íקט) הן גל דהנה גל, ולא מצבה עשה יעקב
הפרסא  והו"ע שמעלימי' מסודרי' הבלתי
לאור  כלים שהן מסודרי' אותי' הן מצבה אבל כנ"ל,
דהנה  והענין כו'. ע"י ומתגלה בהם שמתלבש השכל
מבחי' מל' הקמת מצבה אי' פ"ב אות מ"ם במאו"א
יעקב  שעשה מה וזהו עכ"ל, פרצוף לעשותה נקודה
וכמ"ש  נקודה בחי' הוא דאבן למצבה האבן את

ד' אות א' (וכדאי'במאו"א יו"ד על מורה אבן דכל
נקודה  בחי' והיינו כו'), י' דא בה למשקל אבנא בזהר
בלק  בבה"ז (עמ"ש הכלים מיעוט בחי' הוא ונקודה
את  לקבל עדיין כלי בבחי' שאינו אני) שחורה ע"פ
שתוכל  הוא פרצוף בבחי' להיות המל' ובנין כו', האור
כתר  בחי' זהו הנ"ל דנקודה וי"ל כו', האור את לקבל
אינו  מ"מ שבמל' עליונה היותר מדרי' שהיא והגם מל',
אז  שהיא שחרות בבחי' יו"ד שז"ע אור גילוי בבחי'
כו' למבלע דטריד איידי כמו והסתלקו' עלי' בבחי'
מצד  והוא אור גילוי בבחי' שא"ז שם בבה"ז וכמ"ש
בבחי' וכשנבנית פצ"א, וכמשנת"ל כו' הכלים העדר
אור  גילוי בחי' להיות כלים ריבוי בבחי' היינו פרצוף
נקודה, בבחי' מבהיותה במדרי' למטה שזהו וע"ה כו'
במ"א  וכמ"ש דוקא למע' הוא ההמשכה שרש מ"מ
אתפשטותא  איהו רוחא האי דר"ד ויקהל במאה"ז

וברכאן  קדשין אתוסף כד דוקא שזהו נקודה דהאי
להיות  המל' לגבי קימה זה נק' דלכן וי"ל כו', מלעילא
הנ"ל  במאה"ז וע"ש כו', עליון אור המשכת ע"י שזהו
מל' שבחי' בשבת זהו נקודה דהאי דאתפשטותא
(ושם  כו' הפרסא והעלם הפסק ע"י שלא בבי"ע מאירה
יפו  מה והו"ע בהתלבשו' לא הפרסא מעבר ע"י שהוא
מעתיק  הוא ההמשכה ששרש מפני והיינו כו'), פעמיך
הוא  המל' דשרש פ"ב א"א שער בע"ח (ועמ"ש כו'
(וי"ל  לבד נקודה בבחי' היא המל' אצי' ומ"מ ברדל"א,
מהות  בבחי' שאינו ידע לא בחי' הוא דרדל"א להיות
לכן  שאמר, ברוך בפי' בסי' וכמ"ש כו' בעצמו ידוע
כלל  גילוי בבחי' שאינו נקודה בבחי' ג"כ המל' נאצלה
צ"ל  גילוי בבחי' המל' התפשטות שיהי' ובכדי כו'),
החדשים  דנה"י שמצינו וכמו יותר, עליונה ממדרי'
שרש  צ"ל להשפיע דבכדי הכתר, מן נמשכים דז"א
כ"ש  במ"א, וכמ"ש יותר עליונה ממדרי' ההמשכה
פרצוף  בבחי' המל' בנין להיות דבכדי הוא מל' דבבחי'
דהנה  וי"ל כו'. יותר עליונה ממדרי' ההמשכה שצ"ל
דע"ק  נה"י דמבחי' האד"ז מבי' מק' בהג"ה שם בע"ח
דמל' היות דעם י"ל ולפ"ז דא"א, מל' בחי' נעשה
ושרש  חיצוניות, בחי' היינו ברדל"א מושרשת
מ"ש  ע"ד (וצ"ל הפנימיות מבחי' הוא התפשטותה
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בשלום  פדה ד"ה ועמשי"ל שבתון דשבת הבי' בסוף
ע"א  דרכ"ט פקודי מאה"ז ע"פ מבו' ובמ"א עד"ר).
עילאה, דזיווא מנהורא דאשתאר ממה דהוו בגין
יחוד  ע"י הוא המל' דבחי' והתגלות דהתפשטות
עצמות  מבחי' שורה היחודים שעי"ז הע"ס וחיבור
שזהו  דוהניף בהבי' בלק"ת מזה וכמ"ש כו' אוא"ס
התכללות  בחי' והוא דכולהו, שלימותא א"ס מבחי'
פנימיות  מבחי' ובשרשו עקודים שמבחי' דתיקון הב'
ויהי  ד"ה בתו"ח באורך מזה וכמ"ש כו' א"ס ועצמות

נמש  זו"נ ביחוד (וכמו"כ אחת שפה הארץ אור כל ך
ביום  אמו לו שעטרה בעטרה בחי' והוא יותר  עליון
במ"א), כמ"ש כו' המל' ומקור שרש שזהו כו' חתונתו
בשמחה  הוא כאשר המלך כמו ע"ז משל שם ומבו'
אור  בנפשו בא אז הנה וכדומה בנו בחתונת גדולה
נפשו  כחות כל שבאין עד מאד מרובה בתוס' וגילוי
לכל  מתגלה כאשר הוא הגילוי ועיקר גדול, בגילוי
כלל  מבינים שאינם הערך לפחותי גם כגדול כקטן
במה  היינו אליהם יתגלה ובמה וחכמתו, המלך גדולת
לפי  הרבה ודברים מעשיות סיפורי לפניהם שמספר
והגם  ונשגבים, רמים ענינים מלובשים ובזה ערכם,
ה"ז  מ"מ וההעלמה ההלבשה מפני מבינים אינם שהם
הא' דברים ב' מזה ומובן כו'. הדבור ע"י גילוי
מדאי, יותר גילוי לידי בא אור ותוס' ריבוי שמחמת
שיבוא  א"א מזה הנעשה מדאי יותר שהגילוי יובן ועוד
לבוש  שהוא הדבור בבחי' רק הפנימיות התגלות בבחי'
מבחי' רמים ענינים דוקא יש (ובזה בלבד חיצוני
מזה  והנמשל כו'). השכל מבגילוי שלמעלה הפנימיות
פשוט  אור מבחי' והתוספות הריבוי בחי' דמחמת
לידי  בא הוא דאצי' היחודים שע"י אוא"ס דעצמות
הנק' המל' בחי' להיות הוא והגילוי מדאי, יותר גילוי
ועצמו' פנימיות מבחי' דוקא ובזה כו', הדבור עולם
דנקודת  י"ל כו'. ה' כבוד דונגלה לעתיד ויתגלה א"ס
הוא  אצי' דהנה באצי', שנאצל אין בחי' הוא המל'
תמצא  מאין והחכ' כתי' חכ' בבחי' וגם נאצל יש בחי'
דש' יו"ד הוא דחכ' והגם אין, בחי' היא ומל' ליש,
היא  היו"ד דנקודת ג"כ מבו' לבד, נקודה בחי' הוי'
בלי  נקודה היא דכתר נקודה אבל אות, בציור מ"מ
שרשה  מפני מל' בבחי' י"ל וכמו"כ כו', כלל ציור
דחכ' מ"ה דבחי' מבו' ובמ"א כנ"ל. כו' ידע לא בבחי'
דמ"מ  כו' הנאצלים בין שנמצא דכתר אין בחי' הוא
ראי' בבחי' וכמו החכ', שע"י וביטול אין בחי' הוא
בעצם  ואין העדר בחי' הוא המל' דנקודת ואין דחכ',

ההתפשטות  ובחי' כו', ביטול מהות בחי' והיינו
כנ"ל). כו' ב"ה א"ס עצמות מבחי' הוא וההתגלות
מאיר  שבמל' והיינו מל' בבחי' קימה בחי' זהו וע"כ
מה  ג"כ וזהו ב"ה. דאוא"ס ועצמי או"פ מבחי'
כו', התיכון בריח בחי' להיותו יעקב ע"י היא שההקמה
הברכה  שהו"ע הכתר פנימי' מבחי' ממשיך ה"ה
וכמשי"ת  כו' נקודה דהאי אתפשטותא להיות מלעילא
כמו  המל' בחי' זהו נקודה דבחי' י"ל גם לקמן.

נקודה בבחי' היא פרצופה דכל בבי"ע לגבי שמתלבשת
י' הוא דאבן כ' במאו"א דהנה כו', באצי' שהיא כמו
היורדת  המל' נקודת בחי' הוא אד' דש' וידוע דאד',
לגבי  ברי' ערך שאין דלהיות הוא והענין כו'. לברי'
ממדות  א' מדה שהיא דאצי' המל' לבחי' גם  אצי'
אורה  שיתעלם בהכרח ע"כ כו', האלקו' בבחי' דאצי'
המשכה  להיות יכול ואז בלבד א' כנקודה רק להיות
וזשארז"ל  בע"ג, נבראי' להתהוות המל' מבחי' ושפע
המל' שתהא כדי כי א"ע ומעטי לכי הירח מיעוט בענין
בבחי' הנבראי' להיות בבי"ע לשועלים ראש בחי'
בעצמותה  אור וצמצום מיעוט בחי' להיות הוצרך גבול,
הנק' והוא לבד א' נקודה בבחי' רק שאינה עד לגמרי
וע"כ  כו', לבי"ע וראש מקור תהי' ואז הלבנה, מולד
רק  נחשב ה"ז בבי"ע פרצוף בבחי' שנעשית כמו גם
הא' מדרי' ב' יש בזה והנה כו'. אצי' לגבי נקודה כמו
ושוברת  שבוקעת דמל' הנקודה והיא המל' בחי' עצם
עתיק  בחי' שנעשית הברי' בראש ויורדת הפרסא את
ואראה  דז"ש (וי"ל פ"א שעמ"ז בע"ח וכמ"ש לברי'
דברי' כח"ב הוא דכסה"כ כו', כסא על יושב אד' את
אד' ש' שזהו המל' נקודת בחי' התלבשו' שבתוכה
שם, בע"ח כמ"ש בברי' מסתתרת זו בחי' וגם כו'),
בבחי' שבא הוא הארתה התפשטו' בחי' והב'
הפועל  כח התלבשו' בבחי' בבי"ע ממש התלבשו'
בלבושי' והסתר העלם בבחי' באה זו דבחי' כו', בנפעל

כו'. דבי"ע
.¯ÂˆÈ˜ נקודה אבן במאו"א כלים, מצבה עשה ויעקב

מל' כתר בחי' המל' נקודת פרצוף, מצבה
באצי'), שנאצל אין בחי' שזהו וי"ל מעתיק, (ושרשה
אור  המשכת ע"י המל' התגלות בחי' מצבה ועשאה
משרש  בד"כ או עתיק, פנימיות מבחי' (י"ל עליון
הוא  דאבן י"ל גם דמל', הקימה והו"ע המל'), ומקור
מדרי' ב' יש גופא ובזה בבי"ע, שהיא כמו מל' בחי'
הבריאה, ראש ונעשית הפרסא הבוקעת נקודת הא'

בבי"ע. המתלבש הארתה התפשטות והב'
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äöåøð êéøçà éðëùî""בך ונשמחה נגילה חדריו המלך .1הביאני

(משה  משלוחיך שמעתי אני יתברך) לה' אומרים ישראל (בני – נרוצה אחריך "משכני רש"י: מפרש
עודנה  הזה היום וגם – חדריו המלך הביאני נרוצה. אחריך אמרתי ואני למשכני. שאמרת רמז, ואהרן)

בך." נדבקתי אשר ושמחה גילה לי

ובשעה  מצרים, יציאת בעת ישראל בני של מצבם על הקודש ברוח זה פסוק אומר המלך שלמה
התורה  את וקיבלו סיני הר עד והמדבר, יםֿסוף דרך ממצרים הלכו ישראל .2שבני

ברוךֿהוא, שאתה, ומשה אהרן שלך מהשלוחים רמז שמעתי במצרים בהיותי – "משכני" הכוונה זו
ארוץ. אלא אחריך, שאלך רק לא אמרתי ואז אליך, אותי למשוך רוצה

מתוך  ריצה מבטא ריצה הביטוי אבל ונרפית, נגררת הליכה או כפויה כהליכה להתפרש יכולה הליכה
והתרוממות. שמחה מתוך או רצון

עד  ממצרים ההליכה אופן היה שאכן כפי מסוים, בטחון מבטא זה בעונג. – נרוצה" "אחריך זהו
שהגיעו  עד ובמדבר, בים הליכה של ביותר הגדולה במסירתֿנפש בבטחון, הלכו ישראל שבני סיני, הר

התורה. את לקבל סיני להר

בך". ונשמחה נגילה חדריו המלך ב"הביאני הכוונה זו

להבין  נרוצה"3צריך "אחריך נאמר ואחרֿכך יחיד, בלשון "משכני" נאמר הפסוק בתחילת מדוע :
רבים? לשון –

"הביאני  את נוכח, בלשון נרוצה", אחריך "משכני הללו, הביטויים שני את אומר הפסוק מדוע גם,
נוכח? בלשון שוב נאמר בך" ונשמחה ו"נגילה נסתר, בלשון חדריו" המלך

זה  שכל – למשכני" שאמרת רמז משלוחיך "שמעתי – בניֿישראל דברי את להבין צריך גם
"אחריך  ומהו שב"משכני", והרמז השלוחים ענין מהו להבין, וצריך האדם, של הרוחנית בעבודה ישנו

נרוצה"?

הוא  :4הענין

האדם, של וההתעוררות ההכנה ללא ברוךֿהוא מהבורא שבאה אלקית התגלות פירושו "משכני"
ביותר. פשוטים ארציים אנשים גם לאלקות המושך האלקי הכוח את מכילה הזו האלקית וההתגלות

הקניין  דרך היא שהמשיכה אחר, למקום ומעבירו ממקומו החפץ את שלוקח חדש חפץ הקונה כמו
חפץ  עם 5של את קנה ברוךֿהוא הבורא שבה המשיכה היתה במצרים ישראל לבני האלקית וההתגלות ,
ישראל.
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ד.1) א, השירים שיר
הפסוק.2) על ורש"י תרגום
סט.3) ס. ע' השירים, שיר התורה, אור

(4.119 .94 ע' תש"א, המאמרים ספר
ג.5) פרק מכירה הלכות רמב"ם,
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טומאה  שערי ממ"ט בניֿישראל את הוציא ברוךֿהוא הבורא זו רוחני 6במשיכה במקום אותם והציב
לשמוע יכלו במצרים, בהיותם שעוד רק זך, ולא אומרים, ואהרן, משה ברוךֿהוא, הבורא ששלוחי מה

יתברך. ה' שלוחי של רמז להבין יכלו גם אלא ולהפנים, לשמוע

שלהם  הטומאה מחיי כלֿכך גסים נעשים הם רחמנאֿליצלן, טומאה, בשערי שקועים אנשים כאשר
יתברך. ה' שלוחי של דבריהם את מבינים אינם שכלל עד

רק  שאינם כך ובתורתו, בה' גמורה לכפירה אותם מביאים שבת, וחילול טריפה אכילת טומאה, חיי
הרבים. מחטיאי גם אלא חוטאים,

דבריהם  את שמעו טומאה, שערי ממ"ט אותם הוציא האלקי שה"משכני" במצרים, ישראל בני אבל
שלהם. הרמז את והבינו יתברך ה' שלוחי של

.øåöé÷ ממ"ט אותם שהוציאה במצרים, ישראל לבני האלקית ההתגלות פירושו ש"משכני" מבאר
כי  "נרוצה", נקרא זה סיני. להר שבאו עד מצרים שמיציאת הזמן פירושו נרוצה" "אחריך טומאה. שערי
לזמן  כוונתו – בך" ונשמחה נגילה חדריו המלך "הביאני מרצון. מסירתֿנפש של הליכה הייתה זו

מתןֿתורה.

.a

ìë,"ה"משכני של הללו העניינים שלושת

ומבינים  בדיבורים מושג שיש טהרה, רוח ומקבלים טומאה שערי ממ"ט יוצאים האלקי שבכוח –
קבלת  וענין התורה לקבלת מרצון במסירתֿנפש ההליכה ומרמזים. מדברים יתברך ה' ששלוחי רמז גם

– עצמו התורה

האדם. של הפרטית הרוחנית בעבודה גם קיימים כולם

עשיתי".7כתוב  אני "ונשמות

שתיהן  את ונתן הבהמית, הנפש ואת האלקית הנפש את נשמות, סוגי שני ברא ברוךֿהוא הבורא
באדם.

– רבים לשון נרוצה" ו"אחריך האלקית, הנפש של לעבודה כוונתו – יחיד בלשון "משכני" זהו
הבהמית  הנפש של לעבודה אותם 8כוונתו מברר האדם שכאשר הגשמיים, שבדברים הקדושה ניצוצות הם ,

ברוךֿהוא. הבורא באחדות ונכללים לשרשם עולים הם –

לשון  הוא הגשמיים הדברים בירור גם רבים, שהם הגשמיים מהדברים מתבררים שהניצוצות מאחר
יחיד. לשון הוא האלקית, הנפש המברר, אבל רבים.

שנב  הנפש:כדי מכוחות זאת נבין הענין, את ין

כוח  הרי זאת עם האדם, של המעלות הם ומדע חכמה כי השכל, הוא האדם של מעלתו שעיקר אף
השכל. על משפיע הרצון כי מהשכל, יותר נעלה הרצון

ביותר. והעמוקה הגדולה ההשכלה את גם להבין ביכלתו אמיתי, רצון לאדם יש כאשר
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יתרו.6) פרשת תחילת חדש, זוהר
א.7) פרק תניא, טז. נז, ישעיהו

ד.8) ב, ויקרא תורה, לקוטי
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הנפש  היא, – אלקי שכל הוא האלקית הנפש של המעלה שעיקר שאף האלקית, בנפש גם כך
האלקית. לנפש שיש לאלקות הרצון הוא העיקר הרי זאת, עם – אלקות משיגה האלקית,

שונים  אופנים בשני הוא זה :9רצון

משל  דרך על אלקות, בענייני מתבונן הוא כאשר והתבוננות. שכל עלֿידי שבא לאלקות רצון יש
הפרטית  ההשגחה ענין את יודע הוא שהרי העולם, את מנהיג יתברך ה' איך הפרטית, ההשגחה בענין
את  להבין בשכל מתבונן שהוא או משפחתו, ואת אותו מנהיג יתברך ה' ואיך עצמו, אתו שהתרחשה
רצון  בו מתעורר העמוקה מההבנה ברוךֿהוא, הבורא בגדולת ההעמקה עלֿידי – מאין יש הבריאה ענין

באלקות. והתעמקות שכלית מהבנה נמשך זה שרצון לאלקות,

נשמה 10ידוע  מהדרגות בא זה רצון ואופן ויחידה, חיה נשמה, רוח, נפש, דרגות: חמש יש שבנשמה
וחיה.

כתוב  נשמה כתוב 11על חיה ועל תבינם" שדי תחיה".12"ונשמת "והחכמה

הרצון. את המביא לשכל בהתאם מוגבל זה רצון אופן לכן,

שמיוסד  רצון זהו בכללות כי מוגבלת, היא מהרצון שנוצרת האהבה גם ולכן, אהבה, יוצר רצון כל
מעמיקה. והתבוננות שכל על 

כל  וללא מהבנה הנעלה מוגבל, בלתי רצון שהוא לאלקות, האלקית בנפש רצון של אופן עוד ישנו
"מדוע". שאלה

מוגבל. אינו זה שרצון והעמקה, משכל הנעלית מהנפש הוא אלא שכל , עלֿפי בא אינו זה רצון אופן

אינו  הנפש שמצד הרצון דבר. בכל להגבלה וגורם מוגבל עצמו שהוא השכל מצד באה הגבלה כל
ברוךֿהוא. היחיד, עם המיוחדת יחידה מדרגת בא והוא מוגבל

לאלקות. האלקית בנפש רק קיים זה רצון שאופן היינו, באלקות, רק הוא זה רצון קיים אופן הוא
אלקות. על נפשו את מוסר יהודי שכל יהודי, בכל

אומרים  שאנו "טוענת 13זהו בך, ונכללת ודבוקה מחובקת ישראל כנסת – בך" ודבוקה "חבוקה
לייחד  נפשם את מוסרים הם – ליחדך" "יחידה והמצוות, התורה של עולך, את נושאים הם – עולך"

אותך.

.øåöé÷ האנושית ההבנה כמו באלקות, הפשוטה ההבנה רק איננה האלקית הנפש של שהעבודה מבאר
וחיה  מנשמה שבא רצון יש לאלקות. האלקית הנפש של הרצון הוא העיקר אלא הגשמיים, העולם בענייני
למסירתֿנפש, מביא והוא מוגבל שאינו מיחידה, שבא הרצון הוא שונה השכל. בהגבלת מוגבל זה ורצון

אחד. בכל קיים זה ורצון
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.b

"úà"אלקים עשה זה לעומת .14זה

הללו: הרצון סוגי שני ישנם האלקית, הנפש של זה" ה"לעומת שהיא הבהמית, בנפש גם

התורה  של ההגבלה את אין הבהמית לנפש בעולם. הגשמיים בדברים והתבוננות מהבנה שבא הרצון
רצון  – הבהמית הנפש של מהותה שזוהי ומצוות, תורה נגד היא מהותה כל הרי אדרבה, והמצוות.

המובנים; בכל האלקי, הרצון האלקית, הנפש של מהותה את שנוגד בהמי

אצל  במוחש רואים שאנו כפי "מדוע". שאלה כל וללא מהבנה שלמעלה רצון גם יש הבהמית ובנפש
מובילה  והיא שלהם המנהיגה היא הבהמית שהנפש ומצוות, מתורה רחמנאֿליצלן, שמנותקים, אנשים

דרכים: סוגי בשני אותם

שלהם  והתאוותניים הגסים שהלבבות מה כל את עושים הם גבול. ללא בעליֿתאוות שהם כאלה יש
האנושיות. הגדרת את גם חסרים הם והמצוות, התורה של ההגדרה את להם שאין זאת ומלבד משתוקקים,

נדמו" כבהמות "נמשל שהם עד בושה .15חוסר

התאוות  שבעלי מה כל זאת, עם יחד אך בושה. אין להם גם כך בושה, אין וחיות שלבהמות כשם
להכעיס.הל  לא לתיאבון, ומומרים בעליֿתאוות שהם הוא והגורם גורם, בשל הוא עושים לו

ולמרוד  ומצוות לתורה ללעוג כדי הוא עושים שהם מה כל להכעיס. מומרים שהם אנשים ישנם אך
ברוךֿהוא. העולם בבורא

הרבים  מחטיאי גם הם אלא חטאים, מיני בכל חוטאים שהם בכך מסתפקים לא אלו בעזות 16רשעים .
כל  הוא ובכך ומצוות, ולתורה ברוךֿהוא העולם לבורא לועגים הם עמלק, של ובחוצפה ביותר הגדולה

גאוותם. כל וזו שלהם העונג

לגדול; פנים מעיז שהוא בכך היא שלו הגאווה שכל חצוף, של בתכונתו במוחש רואים שאנו כפי
דרךֿארץ, של מסוימת ומידה כבוד לו גם יש ומפורסם גדול שבפני כך לעזותו, גבול יש פנים עז גם

גבול  כל ללא היא עזותו החצוף עזותו 17אבל היא החצוף של וגאוותו שפלה, בריה שהוא יודע החצוף .
יותר. היא העזות יותר, חצוף שהוא וככל ומפורסם, גדול כנגד שמעיז

חצופים: מיני שלושה קיימים

הוא  ביותר, הגדולה בחוצפה ברוךֿהוא לבורא לועג הוא בדיבור. הן שלו והחוצפה שהעזות חצוף יש
נערֿהפקר; ומצוות. לתורה לועג

שעושה  חוצפן הוא שנושך. חצוף הוא תורתו, ועל ה' על דיבור של בחוצפה מסתפק שאינו חצוף יש
המחוצפת  העזות עם התורה את לפרש ומצוות תורה שומרי על שכופה חצוף הוא כרצונו, ומצוות בתורה

שלו;

שלו  והיושר שהדעה ואומר והמצוות, התורה ושמירת הבורא אמונת ענין בכל שכופר חצוף ויש
ומצוות. מתורה – לטהרה טומאה בין להבדיל – יותר נעלים
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המאמרים 14) ספר ע"א. כה, ראה תורה, לקוטי יד. ז, קהלת
שם. תרס"ח,

"וקבל 15) המתחיל דיבור מאמר ראה כא. יג. מט, תהלים
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"כלב", בשמות המלך דוד קורא ומצוות, ותורה ברוךֿהוא הבורא כנגד הללו החצופים לשלושת
ו"ראם": "אריה"

שכתוב  כמו "כלב", המלך דוד קורא בדיבורו היא 18לחצוף כלב של תכונתו יחידתי". כלב "מ[יד]
הירח  כלפי אפילו נובח הוא .19לנבוח,

שכתוב  כמו "אריה" המלך דוד קורא לתורה אריה".20למתחצף מפי "הושיעני

דוד  קורא ומצוות, ולתורה ברוךֿהוא לבורא בהתנגדותו בעצמו גאה שכלֿכך זה השלישי, לחצוף
"ראם".20המלך 

הללו  הרשעים סוגי אלקי שלושת כוח האלקית בנפש נתן יתברך וה' הבהמית, הנפש עלֿידי מונהגים
הרשעים. החצופים סוגי שלושת עלֿידי ומושפעים שנגררים אלה כל את ולהציל להוציא בכוחה שיש

אחרי  – "אחריך" שיהיה מיחידה, שבא האלקית הנפש של מהכוח – "משכני" של המשמעות זו
רבים. לשון "נרוצה" – ומצוות ותורה יתברך ה'

לשני  שניתנה התורה קבלת עלֿידי וזאת החצופים, שלושת כל של ההשפעה את דוחה ה"משכני"
חדריו" המלך "הביאני שזהו ובנסתר, בנגלה תורה יודעי האחד: אדם. בני פשוטים 1סוגי יהודים והשני: .

כ"ב  עם שמחים הם – בך" ונשמחה "נגילה שזהו לומדים, איך ומאזינים תהלים אומרים המתפללים,
במדרש  שכתוב כמו התורה, .21אותיות

את  להבין "משכני", האלקית, לנפש וזוכים מהחצופים ניצולים המצוות, וקיום התורה קבלת עלֿידי
בתמימות. מעשיות מצוות ובקיום התורה ולימוד באמונה חזקים להיות ברוךֿהוא, הבורא שלוחי של הרמז

.øåöé÷.רצונות סוגי שני יש לה וגם האלקית הנפש של ה"לעומתֿזה" היא הבהמית שהנפש מבאר
שהם  להכעיס, מומרים שהם הרשעים כן לא לתאבון. מומרים שהם בהמות, כמו בושה, חסרי בעליֿתאווה
מיהדות  שלועגים חצופים יש שמות. סוגי בשלושה להם קורא המלך דוד אשר חצופים סוגי שלושה
ומצוות  תורה המפרשים חצופים "כלב". בשם המלך דוד קורא להם ומצוותיו, תורתו ועל ה' על ומדברים
קורא  להם ומצוות, מתורה נעלים עצמם המחשיבים חצופים "אריה". בשם המלך דוד קורא להם כרצונם,
מחזק  וזה החצופים, מכל ניצולים התורה אותיות ואמירת התורה לימוד עלֿידי "ראם". בשם המלך דוד

המצוות. ומעשה התורה קיום ואת האמונה את
[b"yz'd oeiq] dvexp jixg` ipkyn
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.880

כב.20) שם, תהלים
ד.21) א, פרשה רבה, השירים שיר

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰ÎÂÒ· ,˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á„ '· ÏÈÏ
כ"ק ‡. הוד אמר תרמ"ח שנת תורה בשמחת

בא  הקב"ה "אין המאמר את הרה"ק אאמו"ר
האנשים  מעלת על מדובר בו בריותיו", עם בטרוניא
והמים  מהעקב במשל זאת מבאר והוא הפשוטים,
האנשים  על חזק רושם עשה המאמר הרותחים.
"פועלי  חברת בליובאוויטש נוסדה ומיד הפשוטים,
לפנות  שלש בשעה קמים שהיו על שנוסף צדק",

שיעור  גם הקימו – בציבור תהלים לומר בוקר
דינים. ללימוד

שיעוריה  את לומדת היתה צדק" "פועלי חברת
שטיבל". בנימין'ס "ר' שנקרא בבית־המדרש

בית־ מאותו פשוטים אנשים שני יוצאים כשהיו
זה־ שלמדו הדין על בהליכתם חוזרים היו מדרש,
משנת  החברה נהגה כך שלהם. הרב  מפי עתה

תרנ"ב. עד תרמ"ח
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הכהן  משה ר' מחותני דודי בחתונת תרנ"ב, ,בשנת
(באולם  הגדול' ב'זאל ברכות' 'שבע יום כל נערכו
באחת  אורחים. הרבה באים היו יום ובכל הגדול),
אאמו"ר  כ"ק הוד שיבח ברכות', ה'שבע ממסיבות
היהודים  ע"ד ואמר: צדק" "פועלי חברת את הרה"ק
דין  על ביניהם ומדברים המדרש מבית שיוצאים
מיכאל  שמלאך כפי כך על להסתכל יש שהוא, איזה
לי  יש ישראל. של לזכותם זאת ומנצל כך, על מסתכל

אתם. בריקוד לצאת חזק רצון
צדק" "פועלי מחברת אחד שם נכח שעה באותה
אדם  היה הוא שלמה'ס, דוד יוסי מוטי בשם שנקרא
היה  מקומי, ציבורי ענין בכל חלק ונטל ושמח, 'חי'
הוא  אש. מכבי – קאמאנדע" ב"פאזשארני חבר גם
אחרי  תרמ"ח תורה שבשמחת הראשון, גם היה
אאמו"ר  כ"ק מהוד – האמור – המאמר שמיעת

את  אקים אני רבי, והכריז: לבו על בידו דפק הרה"ק,
צדק". "פועלי חברת

רוצה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד בשמעו כעת,
אנו  רבי, הכריז: צדק", "פועלי חברי עם לרקוד
ברוסית: וצעק למעבר, דרך סידר כאן, נמצאים
אאמו"ר  כ"ק והוד לציית. מוכנים – "סלושאיעם"

אתם. רקד הרה"ק
ישעי' ר' החסידים גם שם היו מעשה, בשעת
ישראל, באהבת הרגש כל־כך לו היה שלא – ברלין
ביהודי. תענוג לו שהיה קאבאקאוו דוב שלום ור'
מהריקוד  למקומו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשחזר
טבלתי  האמורים: לחסידים אמר ממנו, נזלה וזיעה
מזיעה  למעלה שהוא ישראל, של זכותם של בתענוג

מצוה. של
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dyn 'x ly eileblb ± ciw wxt

לו  סיפר אותו הצדק, בגר הסיפור מן מאד התרשם לשעבר, פוזנא קהלת ראש משה, ר'
לפרסם  יש כי דעתו את חיזקה זו עובדה מרומא. במכתב הצעיר, המלומד גורדון, משה גדליה
צדקת  את ללאֿיהודים להוכיח כדי וכן יהודים, בין האמונה את לבסס כדי שונות בשפות חוברות

היהדות.

משה, גדליה את העמיד בראשה יהדות. בהסברת שתעסוק מיוחדת אגודה יסד כך לשם
לשרת  שיוכל כדי אותה  שדחה אלא בפריז, סורבון באוניברסיטת פרופסור משרת לו שהוצעה

ישראל. וכלל היהדות צרכי את

את  להבטיח שרצה משום רק לא זו, בעבודתו משה לגדליה לסייע מחובתו ראה משה ר'
אותו  שהחזיר הוא שהוא הצעיר כלפי האישית האחריות תחושת משום גם אלא הענין, הצלחת

ליצלן. רחמנא השמד, סף על בעמדו בתשובה

האגודה  לפעילות הקרקע את הכין שם בלונדון, ממושך זמן משה ר' נשאר כך משום
של  חשיבותה בלונדון. זה לצורך שהשתקע גורדון, פרופסור הועמד שבראשה היהדות, להסברת

ארצות. של בשורה היהדות מנהיגי עלֿידי מיד הוכרה האגודה

שהיה  מי הגר, מאברהם מכתב קבלת גורדון, ולפרופסור משה לר' היתה עצומה הפתעה
בהפצת  במרץ עוסק הוא כי והודיע האגודה הקמת על בירך שבו דיֿליצאטה, כריסטיאן הכומר
את  בפומבי מספר הוא הלקויה. ובריאותו המופלג גילו למרות יכלתו, כפי היהדות אמונת
להכרה  שהגיע עד היהודים עם ובויכוחיה הנוצרית  בכנסיה שתפס הנכבד המקום את תולדותיו,

עצמו. האפיפיור באזני להשמיע העיז זו הכרתו  שאת העובדה ואת היהדות, בצדקת
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אלא  היהדות, אמונת והפצת לביסוס האגודה לפעילות לגמרי מתמסר היה משה שר' יתכן
היהודים  על הקתולים מצד הרדיפות בפוזנא. ממשפחתו מדאיגים מכתבים לקבל החל שהוא

ותגברנה. תלכנה שהרדיפות הרגשה מתוך מפוזנא, לברוח החלו והיהודים התגברו,

דבר  להם, אמר שלבם כפי פוזנא, ביהודי ממש של פוגרום בוצע אף אחד, בהיר ביום
מפוזנא. הבריחה מימדי את כמה פי שהגדיל

כן. לפני רב זמן קיומי בסיס לעצמו משה ר' הכין שם לפראג, עקרה משה ר' של משפחתו
בניו ר' כאשר כתמיד, מסועף מסחר לנהל ושב משפחתו, אל להצטרף לפראג הוא גם נסע משה

והתמסר  במסחר לעסוק רצה לא הגאוני, זלמן שניאור ר' הצעיר, בנו רק בידו. מסייעים וחתניו
למלמדות.

העניפה. למשפחתו מקלט לשמש אידיאלי מקום מהווה אינה פראג גם כי חש משה ר' ברם,
נסיעות  לאחר משפחתו. עם ישתקע שבו מתאים מקום אחר שם לתור לפולין לנסוע החליט הוא
את  אליה להעביר המתאימה העיר היא מינסק כי למסקנה הגיע ממושכות ובדיקות ארוכות

משפחתו.

צביונה  בגלל בעיניו חן מצאה זו עיר משכנו. למקום קראקא העיר את לעשות חשב כן לפני
במגמה  ידם, משלח לפי באגודות, מאורגנים היו העיר יהודי המיוחדים. וסדריה המובהק התורני
סוחרי  פרוות, סוחרי של אגודות היו כך כראוי. המצוות ושמירת התורה בלימוד יחד להתחזק
כל  בראש המקצוע. לפי השונות המלאכות בעלי של וכן תבואה, סוחרי יערות, סוחרי צמר,

ובמצוות. בתורה חבריה מצב על לפקח היה שתפקידו פרנס, עמד אגודה

אם  ובין עשיר הוא אם בין העיר, מיהודי אחד כל כי העובדה משה ר' על עשתה רב רושם
משלוש  פחות לא שולחנו על מזונות שאכל תורה, בן חתן לבתו להשיג מאמץ כל עשה עני, הוא
שולחן  ליד שבתם שנות כל בתורה ועסקו שישבו תורה בני אברכים העיר מלאה כך שנים.

מובהק. תורה למקום היתה  והעיר חותניהם,

מושבו  את מלקבוע נמנע דבר של שבסופו אלא העיר, מן כללית איפוא, התפעל, משה ר'
שר' כיוון הקבלה. תורת בלימוד גם עוסקים ולמדניה העיר שיהודי לו שהתברר כיוון בקראקא,
אך  תורה, של עיר היא גם שהיתה מינסק, בעיר להתיישב העדיף הקבלה, ללימוד התנגד משה

בקבלה. בה עסקו לא

לוויטבסק, שעבר זלמן שניאור ר' לבנו פרט למינסק, אתו עקרו ומשפחותיהם וחתניו בניו כל
לשתים. משה ר' משפחת התחלקה כך לשם. עברו תלמידיו הורי של שרובם משום

וכן, תורה, ללימוד הקדיש הפנוי זמנו את ציבור. בעניני לעסוק משה ר' חדל במינסק
נוספות. שפות לרכישת ובמיוחד  במדעים, להשתלמות להבדיל,

אך  מופלגים, תורה בני של עיר היתה זו עיר מינסק. בעיר הכלל מן ליוצא משה ר' היה כך
לא  משה ר' את איפוא, העריצו, ולמדניה מינסק תושבי במדע. גדול גם שהיה איש בה היה לא
בגלל  גם אלא מפראג, ממהר"ל מוצאו בגין המשפחתי, יחוסו ובגלל בתורה גדלותו בגלל רק

הרחבה. המדעית השכלתו

משה  ר' מצא לא זאת חכמה.עם בעניני גם דברים עמו להחליף שיוכל כלבבו איש במינסק

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



c"agריח i`iyp epizeax zxezn

תורה  של בעיר שחי למרות וניכור, בדידות חש הוא סיפוק, וחוסר צער תחלה לו הסב זה דבר
כמינסק. בישראל, ואם עיר ויהדות,

הנסיעות  ואנגליה. צרפת איטליה, כגון לארצות לחו"ל, בנסיעות משה ר' מרבה היה לפיכך,
הנסיעות  את לערוך אותו המריץ מכך יותר אך שלו, המסחר בצרכי כללי באופן קשורות היו
הנסיעות  לו איפשרו לכך, נוסף מדע. בעניני אתם לשוחח כדי מלומדים יהודים לפגוש הצורך
ומצא  הרבה התעניין  שבהם והחכמה, התורה מקצועות בכל יד, וכתבי ספרים לרכוש התכופות

רב. סיפוק

בינתיים  אשר גורדון, משה גדליה פרופסור עם להיפגש כדי גם ניצל לחו"ל נסיעותיו את
שבין  בזמן גם מאד. והתפרסם נודע ושמו לפריז, אגודתו ופעילות מגוריו מקום את העתיק

מאד. חזק היה ביניהם והקשר תכופה, התכתבות ביניהם קיימו הביקורים

לפניו  "התנאה המאמר יסוד על תורני, ערך בו שראה הנוי, את מאד העריך משה ר'
צריך  הנכתב התוכן רק לא כי באמרו ערך, בעל לדבר אצלו נחשב נאה כתב אפילו במצוות".
הנוי  את להערכתו נוסף גורם הרבה. אצלו שוה היה נאה כתבֿיד הכתב. גם אלא נאה להיות
בטבעו. אומן  גם היה משה ר' ועתיקות. אמנות  דברי נוי, בחפצי  היה שמסחרו העובדה היוותה

וידיעותיו  למדנותו על שנוסף העובדה לחכמים'. ועד ל'בית טבעי באופן שימש במינסק ביתו
ר' ומרחוק. מקרוב אצלו המבקרים שירבו לכך כמובן, גרמה, גדול, צדקה ובעל עשיר גם היה

יפות. פנים בסבר כולם את קיבל משה

והנזקקים. העניים את ועודד קירב במיוחד

בחורי  של צרכיהם לסיפוק התמסרה במיוחד לעצמה. צדקה בעלת היתה משה ר' של רעייתו
היה  וחגים בשבתות ישיבה, בחורי עשרים עד עשר חמשה יום מדי אכלו בביתה עניים. ישיבה

זה. לצורך מיוחדים אנשים  העסיקו ורעייתו משה ר' יותר. גדול מספרם

לחו"ל. בנסיעותיו השלים שם לו שחסר מה שכן בשלוה, במינסק חי משה ר'

את  לחיות הסתגל הזמן במשך לחו"ל, נסיעות לערוך חדל שנה, וחמש שבעים לגיל בהגיעו
במינסק. חייו

תלמידיו  בעיר, הנסתרים החסידים החלו הזמן שבמשך העובדה צער לו גרמה זאת עם
א  בלתי בעין עליו להסתכל בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי של ממנו.החשאיים ולהתרחק והדת

בשלום  חי "מתנגדים", שהיו ולמדניה, תושביה רוב ועם "מתנגדית", עיר בעצם היתה מינסק
הכל. על חיבבוהו הטובים ומעשיו למדנותו ובידידות.

ור' המלמד ניסן משה ר' עמדו שבראשם הנסתרים, החסידים גם אתו התחברו בתחלה
לביצוע  במינסק הבעש"ט של החשאיים שלוחיו היו וחבריהם הללו האופה. אבא אברהם
ביצוע  משימות גם עליהם הוטלו לפעם מפעם ובסביבתה, בעיר שונות חשאיות שליחויות
מסויימת  לתקופה העיר מן נעלמים היו כאלה במקרים אחרים. במקומות הבעש"ט של בשליחותו
זאת  עם הבעש"ט. עם וקשריהם עניניהם על ידעו סגולה יחידי רק זמן. כעבור אליה ושבים
יחסי  בתחלה שקיימו איפוא, מובן, טובות. מדות ובעלי שמים ויראי תורה כבני הכל אותם הכירו
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ערכו  גדל – ממהר"ל משה ר' של מוצאו על להם שנודע אחר במיוחד משה. ר' עם ידידות
יותר. עוד בעיניהם

הבעש"ט. ותלמידי המקובלים הנסתרים, אצל נערץ היה מפראג מהר"ל

ספריו. בלימוד חסידיו עסקו הוראתו ולפי המהר"ל את מאד מעריץ הבעש"ט כי ידעו הם
בראשות  הנסתרים, מינסק חסידי בין הידידות קשרי לחיזוק נוספת סיבה איפוא, היווה, זה דבר

משה. ר' לבין אבא, אברהם ור' ניסן משה ר'

שיחותיו  של השיטין מבין להיוודע ציפו הם בתורה. אתו ולשוחח בביתו לבקר הרבו הם
חבורת  על נמנה עצמו הוא כי להם שיתברר קיוו אף לבם בסתר ודרכיה. הקבלה את הערצתו על

הנסתרים. המקובלים

בנידון. דעותיו מלבטא שנמנע אלא לקבלה, המתנגדים מן משה ר' היה דבר, של לאמיתו
פוסקים  בלתי ומאמצים ממושך זמן שלאחר עד פרי, העלו לא שיטתו את לגלות החסידים מאמצי
סכנה  קיימת לדעתו וכי הקבלה, לימוד את בתכלית שולל הוא כי המרה, לאכזבתם להם, התברר

שבתיֿצבי. כת משרידי יושפעו  הקבלה בתורת העוסקים כי

את  קיבלו זו, לשיטה לגמרי מנוגדת בדרך הבעש"ט ע"י שהודרכו החסידים, כי מאליו מובן
מפראג. מהר"ל מצאצאי הוא כי בידעם ובמיוחד ובצער, בכאב התנגדותו עובדת

ולקיים  לביתו מלבוא חדלו הזמן במשך משה. מר' להתרחק החלו בעקביות, אך לאט, לאט
משה, ר' של שולחנו מאוכלי היו הישיבה, בחורי שבניהם, החסידים מבין אלה קשרים. אתו

מדעותיו. יושפעו שמא מחשש בביתו, לסעוד להפסיק עליהם פקדו

מתרחקת  ביתו, ובאי ידידיו מבין ונכבדה מסויימת קבוצה כי זמן כעבור משה ר' חש כך
למגינ  כך.ממנו על מאד הצטער הזקן והמשכיל הלמדן לבו. ת
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לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה ׁשּתלמידֿחכם היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו

,ïåùàø
éðùãéeðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈

íéLðàä éðérä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨®̈¤©«¥¥º¨«£¨¦¬
:äìrð àì øwðz íääåèãàî äLîì øçiå ¨¥²§©¥−¬Ÿ©«£¤«©¦³©§¤Æ§½Ÿ

øBîç àì íúçðî-ìà ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤¤¦§¨®̈ÂŸ£¸
éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י 'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

איׁש ּומאתים החמיׁשם ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח). ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָכל

ׁשל צּבּור ‰M‰ּבתמידי Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‡B˙B(לא ְִִִֵֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ

ÌBi‰.חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( «ְִִֵֶַָָ

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯



רכי iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ

:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤
ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−

:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧
øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„ÂŒ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם, מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט, ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

חלק  ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה, להפריׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּיּוב

צריכים  מּדּוע מּובן ּולפיֿזה להפריׁש). (ׁשעתיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָהּתרּומה

להפריׁש חּיב ּבּכרי, הּכהן את הּלוי הקּדים ׁשאם מיחד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּפסּוק

ּגדֹולה. ְְָָּתרּומה

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈



iyyרכב - gi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬

:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−
éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬

:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½
ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½

:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´
çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤
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:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»

‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³

:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«
æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤

:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ
eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãgxew zyxt ycewÎzay zecreezdn)

(c"kyz

epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙ ‡ÏÂ(לב (יח, ¿…ƒ¿»»≈¿«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆
הּמבחר, מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּת ׁשאם אֹומר אּתה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּנין

חטא  עליו תׂשאּו ולא ּתלמּודֿלֹומר, עֹון? ּבנׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאּתם

פרי)(ס 

לקּים  אדם חּיב ּכּמה עד למדים, נמצינּו ה'ּספרי' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָמּדברי

אחד  היה וזה מּׁשּורתֿהּדין. לפנים הּדּור, ׁשל ּבאפן מצוה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

הּנׂשיאים  מן יֹותר מֹוהריי"צ אדמֹו"ר כ"ק ׁשּתבע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּדברים

האחרֹונֹות. ּבׁשנֹותיו ּובמיחד לֹו, ְְְֲִִֶַָָָָֻׁשּקדמּו
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øéèôîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö

.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
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.ìòôa CìBî,'ä ïúð äpäå ¥§Ÿ©§¦¥¨©
.Cìî eëéìîzL íékñä ä"á÷äL¤¦§¦¤©§¦¤¤

(ãé,íëéäìà 'ä øçààeä ék ©©¡Ÿ¥¤¦

.äîçìnì íëéðôì Cìé(åè,'ä ãé ¥¥¦§¥¤©¦§¨¨©
.'ä ãé úkî,íëéúBáàáe íëa ©©©¨¤©£¥¤

äúéäL øçà íëa äúéäå ,øîBìk§©§¨§¨¨¤©©¤¨§¨

,"íëéúBáàáe" ,eøîà ì"æøå .íëéúBáàa©£¥¤§¨§©£¥¤

,íäéøáwî íéúnä àéöBäì eèhçiL¤§©§§¦©¥¦¦¦§¥¤

.íéèèçð íéúî ,íéiç ïåòaL¤©£Ÿ©¦¥¦¤§¨¦

(æè,'åâå eàøe eávéúäíLëe ¦§©§§§¥

ì ìBëé éðà éúlôz éãé ìòLúà úBpL ¤©§¥§¦¨¦£¦¨§©¤

äîçìî íëa äòât íà Ck ,íézòä̈¦¦¨¦¨§¨¨¤¦§¨¨

àìå ,áéBàä ìò ãîòì éúlôúa çk äéä̈¨Ÿ©¦§¦¨¦©£Ÿ©¨¥§Ÿ

ïîæ ìk Cìî Lwáì íéëéøö íúééä¡¦¤§¦¦§©¥¤¤¨§©

.éç éðàL(æé,íBiä íéhç øéö÷ ¤£¦©§¦¦¦©

mixn zxhr
ìt:ía eîçliå áàBî Cìî ãéáe íézLéýåýé-ìà e÷ræiåeììtúä §¦§¦À§©Æ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ¦§©§

'äìíéìraä-úà ãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ©©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−
jãárðå eðéáéà ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàåeìàL àì ìáà §¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−§©«©§¤«¨£¨Ÿ¨£

ízîçìî íBçìì Cìî íäì:àéìraøé-úà ýåýé çìLiåïBòãbïãa-úàå ¨¤¤¤¦§¦§©§¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©¦§§¤§½̈
ïBLîLìûeîL-úàå çzôé-úàå ¦§§¤¦§−̈§¤§¥®

ìàøNéa íéëìBî eéä àì ék íòìviå ¦¦Ÿ¨§¦§¦§¨¥©©¥̧
'äíëúàíäéãé ìòíëéáéà ãiî ¤§¤¹©§¥¤¦©³«Ÿ§¥¤

áéáqî íéáLBéäçèa eáLzå: ©§¦Æ¦¨¦½©¥«§−¤«©
áéøLàk ízà ìáàék eàøzå £¨©¤©£¤©¦§À¦´

íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð̈º̈¤´¤§¥«©»¨´£¥¤¼
äîçìnìàì éì eøîàzåäéäð ©¦§¨¨©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦§¤

àöBé èôBMä äéä øLà eðéúBáàk©£¥£¤¨¨©¥¥

äîçìna íäéðôìékíàCìîé Cìî- ¦§¥¤©¦§¨¨¦¦¤−¤¦§´Ÿ
eðéìríâä ,eðzîçìî íçlé àeäå ¨¥®§¦¨¥¦§©§¥£©

ék íëì òeãiLíëéäìà ýåýéå ¤¨©¨¤¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:íëkìîâéCìnä äpä äzrå ©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤

ízøça øLàäòeLzä øeáòa £¤¬§©§¤−©£©§¨

øçàî ,äNòLízìàL øLàìò ¤¨¨¥©©£¤´§¤§¤®©

CìîCìî íëéìr ýåýé ïúð äpäå ¤¤§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−¤«¤
Bëéìîäå íëãé ìò íékñä ék:ãéCà ¦¦§¦©¤§¤§¦§¦©

ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³
BúàåéúBöî eøîLúåízrîLe ŸÆ§¦§§¦§¨§©§¤´

BìB÷aäNò úBöîaeøîú àìå §½§¦§£¥§¬Ÿ©§−
ýåýé ét-úàäNòú-àì úBöîa ¤¦´§Ÿ̈®§¦§Ÿ©£¤

Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ
ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬

íëéäìàäîçìnì íëéðôì Cìé øLà ¡«Ÿ¥¤«£¤¥¥¦§¥¤©¦§¨¨

íëúà òéLBäì:åèàì-íàå §¦©¤§¤§¦³Ÿ
íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLú¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−

ýåýé ét-úàBúçbLä øéñé àì æà ¤¦´§Ÿ̈®¨Ÿ¨¦©§¨¨

÷ø ,íënîíëa ýåýé-ãé äúéäå ¦§¤©§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−
äúéäL Bîk:íëéúBáàáeæè-íb §¤¨§¨©«£«¥¤«©

äzréìîäì íékñäL øçàíëéìò C ©¨Æ©©¤¦§¦§©§¦£¥¤

Cìîøácä-úà eàøe eávéúä ¤¤¦§©§´§½¤©¨¨¬
äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−

íëéðérììàBMä úìàL àlîé øLà §¥«¥¤«£¤§©¥§¥©©¥

äáBèì àìå ,'ä éðéòa äòø àéä íà óà©¦¦¨¨§¥¥§Ÿ§¨

áLçé:æéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¥¨¥£³§¦«¦¦Æ©½
úàæ ìk íòå ,áLçé äìì÷ì øènäå§©¨¨¦§¨¨¥¨¥§¦¨Ÿ

ýåýé-ìà àø÷àøènä ìòzéåï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½©©¨¨§¦¥¬
øèîe úBì÷úìàL àlîé ïk ék Ÿ−¨¨®¦¥§©¥§¥©

äòø íà àéä äáBhä ,Lwáîääaø íëúrø-ék eàøe eòãeézøîà øLàkíúéNr øLàe íëîöòìì ýåýé éðéra:Cìî íëì ìBàLçéàø÷iå ©§©¥©¨¦¦¨¨§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ©£¤¨©§¦£¤³£¦¤Æ§©§§¤§¥¥´§Ÿ̈½¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³
ýåýé-ìà ìàeîLøènä ìòýåýé-úà ãàî írä-ìë àøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziåCìnä úìàL àèç øeáòaìàeîL-úàåìò §¥Æ¤§Ÿ̈½©©¨¨©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−©£¥§§¥©©¤¤§¤§¥«©

Ba eñàî elàëe ,åéiça Cìî eëéìîäL:èééãár-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiåéäìà ýåýé-ìà Eeðôñé-ék úeîð-ìàå EãBò ¤¦§¦¤¤§©¨§¦¨£©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©£¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§



רכז

ì ärø eðéúàhç:Cìî eðì ìàL ©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈

úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ
ízãárå ýåýé éøçàî eøeñz-ìà Cà©À©¨¸Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬

:íëááì-ìëa ýåýé-úààëeäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àì øLàáëLhé-àì ék £¤¯«Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ

úBNrì ýåýé ìéàBä ék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦ µ¦´§Ÿ̈½©«£¬
:írì Bì íëúà¤§¤²−§¨«

`xenl iy
.ïåéñ Lãç(àë,eäzäéepk Ÿ¤¦¨©Ÿ¦

.äøæ-äãBáòì(áëBîL øeáòa ¨£¨¨¨©£§
,ìBãbäíëéìò BîL àöiL øeáòa ©¨©£¤¥¥§£¥¤

.íëòéLBî àeäL,'ä ìéàBä ékék ¤¦£¤¦¦¦

.'ä òaLð,íòììkî älâñ íòì ¦§©§¨§©§ª¨¦¨

.íénòä̈©¦

mixn zxhr
eðéúàhç-ìk-ìr,æàî eðéNò øLà ©¨©Ÿ¥̧Æ£¤¨¦¥¨

úBNòìì ärø:Cìî eðì ìàL ©£¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ë-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©

eàøézàìäízàøákíúéNr ¦½̈£Ÿ©¤´§¨£¦¤½
úàfä ärøä-ìk úà.áéLäì ïéàå ¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ§¥§¨¦

ýåýé éøçàî eøeñz-ìà Cà©À©¨¸Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½
íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«

....äfî õeçå :ïBòä øtëéå:àëàìå ¦ª©¤¨§¦¤§−Ÿ
eøeñz'ä éøçàî| ékàéää äëéìää ¨®¥©£¥¦´©£¦¨©¦

äëéìä àéäeäzä éøçàíéìéìàä ¦£¦¨©«£¥´©ÀŸ¨¡¦¦

-ék eìévé àìå eìérBé-àì øLà£¤¯«Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦
änä eäúLnî íäa ïéàå:áëék ¬Ÿ¥«¨§¥¨¤©¨¦Â

åéðôì íéàèBç ízàL ét-ìò-óà-àì ©©¦¤©¤§¦§¨¨«Ÿ
LhéáBæòé àìBnr-úà ýåýéøëfL àìôð ïôBàa íäéìò çébLîeøeáraèòîúé àlLìBãbä BîLíëòéLBî 'äL íéBbaìéàBä ékòaLðúBNrì ýåýé ¦³ŸŸ©£§Ÿ̈Æ¤©½©§¦©£¥¤§¤¦§¨¤¨©©«£−¤Ÿ¦§©¥§´©¨®©¦¤¦£¤¦ µ¦´¦§©§Ÿ̈½©«£¬

írì Bì íëúàäleâñ: ¤§¤²−§¨«§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 3Îe zFwc 48 ,xwFAA 6 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad ,iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©¨§¦¦©©£¦¦©¨¨¥§¨



רכח

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacänãà äøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈

äéìr äìr-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨
:ìrâàéöBäå ïäkä øærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³

:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà dúàŸ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«
ãäfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øærìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈

:íéîrt òáL dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«
ädøNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ

:óøNé dLøt-ìr dîc-úàååõr ïäkä ç÷ìå §¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬
éìLäå úrìBú éðLe áBæàå æøàCBz-ìà C ¤²¤§¥−§¦´®̈©§¦§¦¾¤−

:äøtä úôøN(éåì)æõçøå ïäkä åéãâa ñaëå §¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

:áørä-ãrçíéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøåè| óñàå §¨©¬§¨−©®̈¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´

õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

àåä úàhç äcð éîì úøîLîì:(ìàøùé)éñaëå §¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â
-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä̈«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áørä̈®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçìàéíãà Lôð-ìëì úîa râpä §ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®
:íéîé úráL àîèåáéíBia Bá-àhçúé àeä §¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º©¯

àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈
:øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBiaâé-ìk ©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨

àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî àåää©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´

:Bá Búàîè ãBò äéäéãéíãà äøBzä úàæ ¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈
øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´

:íéîé úráL àîèé ìäàaåèçeúô éìk ìëå ¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©
:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLàæèìëå £¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ

úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr̈¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח סיון, תשי"ג
ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 
מוה"ר יחיאל מיכל שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ג אייר, בו מודיע שכבר עברו לגמרי לדירה החדשה. ויה"ר מהשי"ת 
שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה בגו"ר גם יחד.

ובמ"ש במכתבו אודות תיקון המקוה מ"ש אליו הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס כו' הרא"ח 
שי' נאה, שמפני קושי התיקון אולי לשנות באיזה פרטים. הנה לדעתי לא נראה לי זה, כיון שבמקוה 
מקפידים לצאת כל כמה דיעות שאפשר, ולכן עלול שבשינוי איזה פרט שיהי' אף שעל אתר אין רואים 
חילוק,  בזה  גם  ימצאו  נ"ע, אפשר שלאחר העיון  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב  לבין הסידור של  החילוק 
וידוע אשר הלכות מקוואות הם מסובכים במאד ודיעות מדיעות שונות על כל פרט ופרט. וזהו נוסף 
על הטעם שאם אחד ישנה באופן כזה הרי האחד ישנה באופן אחר, ואין כדאי להיות המתחיל בענינים 
כאלו. ותקותי חזקה שבהשתדלות המתאימה יוכלו לעשות התיקון מתאים לסידורו של כ"ק אדמו"ר 

מוהרש"ב נ"ע...

zea` iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
ïéà ,äîëç ïéà íà .äøBz ïéà ,õøà Cøc ïéà íà .õøà Cøc ïéà ,äøBz ïéà íà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥¨¥¤¤¤¤¦¥¤¤¤¤¥¨¦¥¨§¨¥
.äøBz ïéà ,çî÷ ïéà íà .úòc ïéà ,äðéa ïéà íà .äðéa ïéà ,úòc ïéà íà .äîëç ïéà ,äàøé ïéà íà .äàøé¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥©©¥¦¨¦¥¦¨¥©©¦¥¤©¥¨
ïéaøî åéôðòL ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,åéNònî äaøî BúîëçL ìk ,øîBà äéä àeä .çî÷ ïéà ,äøBz ïéà íà¦¥¨¥¤©¨¨¥Ÿ¤¨§¨§ª¨¦©£¨§¨¤§¦¨¤£¨¨§ª¦
àBáé ék äàøé àìå äáøòa øòøòk äéäå :øîàpL ,åéðt ìò ezëôBäå ezø÷Bòå äàa çeøäå ,ïéèòî åéLøLå§¨¨¨ª¨¦§¨©¨¨§§©§§©©¨¨¤¤¡©§¨¨§©§¨¨£¨¨§¦§¤¦¨
ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,Búîëçî ïéaøî åéLònL ìk ìáà .áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§Ÿ¥¥£¨Ÿ¤©£¨§ª¦¥¨§¨§¨¤§¦¨
,BîB÷nî BúBà ïéæéæî ïéà Ba úBáLBðå úBàa íìBòaL úBçeøä ìk elôàL ,ïéaøî åéLøLå ïéèòî åéôðòL¤£¨¨ª¨¦§¨¨¨§ª¦¤£¦¨¨¤¨¨¨§§¥§¦¦¦§
úðLáå ,ïðòø eäìò äéäå ,íç àáé ék äàøé àìå åéLøL çlLé ìáeé ìòå íéî ìò ìeúL õòk äéäå :øîàpL¤¤¡©§¨¨§¥¨©©¦§©©§©©¨¨¨§Ÿ¦§¤¦¨ŸŸ§¨¨¨¥©£¨¦§©

:éøt úBNòî Léîé àìå ,âàãé àì úøva©Ÿ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦¥£¤¦

ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי



רכט zea` iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
ïéà ,äîëç ïéà íà .äøBz ïéà ,õøà Cøc ïéà íà .õøà Cøc ïéà ,äøBz ïéà íà ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¥¨¥¤¤¤¤¦¥¤¤¤¤¥¨¦¥¨§¨¥
.äøBz ïéà ,çî÷ ïéà íà .úòc ïéà ,äðéa ïéà íà .äðéa ïéà ,úòc ïéà íà .äîëç ïéà ,äàøé ïéà íà .äàøé¦§¨¦¥¦§¨¥¨§¨¦¥©©¥¦¨¦¥¦¨¥©©¦¥¤©¥¨
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ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,Búîëçî ïéaøî åéLònL ìk ìáà .áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§Ÿ¥¥£¨Ÿ¤©£¨§ª¦¥¨§¨§¨¤§¦¨
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי
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 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3705:3808:2608:2809:0709:0910:2010:2213:1813:1919:4819:4920:1720:1919:2920:31באר שבע )ק(

05:3205:3308:2208:2409:0509:0610:1810:2013:1713:1819:5419:5520:2120:2319:2220:35חיפה )ק(

05:3405:3508:2308:2509:0509:0610:1810:2013:1613:1719:5319:5420:1720:1919:1420:31ירושלים )ק(

05:3505:3608:2508:2609:0709:0810:2010:2113:1813:1919:5019:5120:2020:2119:2920:33תל אביב )ק(

04:5404:5507:3707:3908:5308:5410:1510:1613:3613:3720:5820:5921:4321:4420:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

07:3507:3609:1609:1809:5609:5810:4610:4712:5112:5317:0917:1017:3917:4116:5117:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0507:5207:5308:5909:0010:2010:2213:3813:3920:5320:5421:3521:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

04:2904:3007:1307:1408:2708:2909:5009:5113:1013:1220:3220:3321:1621:1720:1521:36אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3804:3907:2007:2208:3708:3910:0010:0113:2113:2320:4520:4621:3021:3120:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5404:5607:2207:2408:5909:0010:2310:2413:4813:4921:1921:2022:0822:0821:0222:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4604:4707:0807:1108:5108:5210:1510:1613:4013:4221:1321:1422:0222:0220:5622:24אוקראינה, קייב )ק(

05:3405:3608:2008:2108:5708:5810:0710:0912:5812:5919:1419:1519:4119:4218:5519:53איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:3405:3608:2408:2509:2709:2910:4810:4914:0414:0521:1821:1921:5621:5720:5822:14איטליה, מילאנו )ק(

06:1206:1308:4108:4209:1209:1310:1410:1612:4612:4718:1918:2018:4318:4418:0218:53אקוואדור, קיטו )ח(

08:0008:0109:4709:4910:2610:2711:1711:1813:2513:2617:5117:5318:2018:2217:3318:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1009:1110:4410:4511:2611:2812:1512:1614:1714:1818:2318:2418:5618:5818:0619:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4005:4108:3208:3309:2209:2310:3810:4013:4513:4620:3620:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2505:2608:1708:1809:0909:1010:2610:2813:3513:3620:3020:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2608:1708:1809:0909:1110:2710:2813:3513:3720:3120:3221:0621:0720:1321:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5505:5708:4708:4809:4209:4411:0111:0214:1214:1321:1221:1321:4921:5020:5522:06ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2106:2209:1009:1109:5009:5111:0211:0313:5813:5920:2620:2720:5420:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4308:3208:3309:1509:1710:2910:3113:2913:3120:0620:0720:3720:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3006:3109:1609:1809:5409:5511:0511:0613:5713:5820:1520:1620:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1805:2008:1008:1209:0409:0510:2110:2313:3113:3220:2820:2921:0421:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:4905:5108:4208:4309:3309:3510:5110:5213:5914:0020:5320:5421:2921:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1505:1708:0708:0909:0209:0310:2010:2113:3013:3120:2920:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0007:0109:1309:1409:4509:4610:4210:4413:0413:0518:0818:1018:3318:3517:5118:44בוליביה, לה-פס )ח(

05:2605:2807:4407:4509:3309:3410:5810:5914:2514:2622:0122:0222:5222:5321:4423:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2805:3007:4407:4509:3409:3610:5911:0014:2514:2622:0022:0022:4922:5021:4223:13בלגיה, בריסל )ק(

06:4806:4908:5208:5309:2609:2710:2110:2212:3812:3917:3317:3517:5517:5617:1218:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3406:3508:4008:4109:1309:1410:0910:1012:2612:2717:1817:1917:4417:4617:0117:56ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4407:0207:0308:5008:5210:1510:1713:4313:4521:2321:2422:1222:1321:0722:36בריטניה, לונדון )ק(

04:3904:4107:1007:1208:5308:5410:2010:2113:5313:5421:4121:4222:3822:3921:2723:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4304:4407:0807:0908:5308:5510:2010:2113:5013:5121:3521:3622:2722:2721:1622:53גרמניה, ברלין )ק(

05:1505:1707:4507:4709:1909:2010:4310:4414:0814:0921:3821:3922:2722:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5406:5508:5508:5609:2909:3110:2410:2512:3912:4017:3017:3217:5017:5217:0718:02דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0106:0308:4408:4509:1909:2010:2710:2813:1313:1419:1819:1919:4419:4519:0119:56הודו, מומבאי )ח(

05:5906:0008:4108:4209:1509:1710:2310:2513:0913:1019:1319:1419:3919:4018:5619:51הודו, פונה )ח(

04:4604:4707:3207:3308:4308:4510:0510:0713:2513:2620:4420:4521:2821:2920:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2907:2007:2108:1308:1409:3009:3212:4012:4119:3619:3720:1220:1319:1920:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0206:0408:5408:5609:4209:4410:5811:0014:0314:0520:5120:5221:2421:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(



רלי

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת קרח באה"ק )שלח בחו"ל( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:0905:1007:5607:5809:0609:0710:2710:2813:4613:4721:0321:0421:4621:4720:4622:05מולדובה, קישינב )ק(

05:5805:5908:4108:4209:1609:1710:2410:2513:1013:1219:1619:1819:4319:4418:5919:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1008:1109:3209:3310:1810:1911:0411:0513:0113:0216:5216:5317:2817:3016:3517:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:0907:5607:5708:3508:3609:4609:4712:4012:4119:0219:0319:3019:3118:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

04:4504:4707:3807:3908:2808:3009:4509:4712:5312:5419:4619:4720:2120:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

07:0007:0109:3009:3110:0110:0211:0411:0513:3613:3819:1219:1319:3619:3718:5519:47סינגפור, סינגפור )ח(

04:1404:1506:3706:3908:2408:2509:5009:5113:1913:2121:0121:0221:5421:5520:4422:19פולין, ורשא )ק(

06:2706:2808:4508:4609:1609:1810:1510:1712:4012:4117:5217:5418:1718:1817:3518:28פרו, לימה )ח(

05:5005:5208:4008:4109:4409:4611:0511:0614:2114:2321:3421:3522:1522:1621:1722:33צרפת, ליאון )ק(

05:4705:4808:2708:2909:4709:4911:1011:1214:3214:3421:5922:0022:4322:4421:4023:04צרפת, פריז )ק(

05:4605:4708:1808:2008:5008:5109:5409:5512:2912:3018:1018:1118:3418:3517:5318:45קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3605:3708:2708:2809:2509:2710:4510:4613:5813:5921:0521:0621:4121:4220:4521:58קנדה, טורונטו )ק(

05:0505:0707:5507:5608:5809:0010:1910:2013:3513:3620:4820:4921:2721:2820:2921:45קנדה, מונטריאול )ק(

05:3205:3308:2308:2409:0709:0910:2210:2313:2313:2420:0220:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

04:1804:1906:5806:5908:3608:3710:0410:0613:4113:4221:3821:3822:4022:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4403:4606:3106:3208:0608:0709:3509:3713:1513:1621:2221:2322:2422:2521:0023:01רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2607:1107:1308:2208:2309:4309:4513:0213:0420:2020:2121:0321:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:3008:1508:1609:2609:2710:4810:4914:0714:0821:3121:3222:0922:1021:0922:29שוויץ, ציריך )ק(

05:5105:5308:3008:3209:0309:0510:1010:1112:5212:5318:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךבלר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינּו,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה

ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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