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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5( בשלח יב, מא.

המשך בעמוד צק
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‰l‡Â הֹוליד אברהם אברהם, ּבן יצחק ּתֹולדת ¿≈∆ְְְְִִֶַַָָָָָֹ

יצחק  ּבזה,1את הּקּוׁשיא וידּועה . ְְִִֶֶַָָָָ

לּמה  אברהם", ּבן "יצחק נאמר ׁשּכבר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדמאחר

יצחק". את הֹוליד "אברהם וכֹופל הּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַָָָָחֹוזר

אברהם  ּבּכתּוב נזּכרּו מּדּוע להבין צרי ְְְְִִִַַַַַָָָָָּגם

אֹור' ּב'תֹורה ּבזה ּומבאר ּפעמים. ׁשּתי 2ויצחק ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

חּיים' סדרה),3ּוב'תֹורת חסידיׁשע (ּדי ְְֲִִִִִֶַַָ

ּדכּורין', 'מין ּבחינת הּוא ְְְִִִֶַַַָָׁש"אברהם"

'מין  ּבחינת הּוא ו"יצחק" ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָאתערּותאּֿדלעילא,

ׁשני  ּבזה וי ׁש אתערּותאּֿדלתּתא. ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָנּוקבין',

האתערּותאּֿדלעילא  הּוא הראׁשֹון ענין ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָָענינים.

ּבן  "יצחק וזה ּו ֿ ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּמעֹוררת

היא  ("יצחק") ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאברהם",

מהאתערּותאּֿדלעילא  ׁשּנלקחת 'ּבן', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבבחינת

 ֿ האתערּותא הּוא הׁשני וענין ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ("אברהם").

האתערּותאּֿדלתּתא  לאחרי ׁש(ּבאה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּדלעילא

מּמּנה  ׁשּיהיה  ּבאתערּותאּֿדלתּתא ּכח ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹו)נֹותנת

הֹולדה  ׁשל את 4ענין הֹוליד "אברהם ענין וזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבזה 5יצחק" ּבאּור ועֹוד הּוא 6. אברהם ּדהּנה, , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

האהבה. ענין הּוא האדם ּובעבֹודת חסד, ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבחינת

הּוא  האדם ּובעבֹודת ּגבּורה, ּבחינת הּוא ְְְְֲִִַַַָָָָָויצחק

ויראה  ּדאהבה הענינים ׁשׁשני וכיון הּיראה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָענין

זּוטא  אהבה מדרגֹות, לׁשּתי ּבכללּות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָנחלקים

לכן  עיּלאה, ויראה זּוטא יראה רּבה, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָואהבה

"אברהם  ּפעמים ׁשּתי ּבפסּוק ּוׁשּתי נאמר " ְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָ

- הּוא העבֹודה סדר  והּנה, "יצחק". ְְְֲִִִֵֵֶָָָָּפעמים

ויראה  רּבה אהבה זּוטא, אהבה ּתּתאה, ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיראה
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ואילך. 366 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ פרשתנו.1)*) גֿד.2)ריש ואילך.3)יז, סע"ב קמח, ואילך. ג ומ"ן 4)קמג, מ"ד בדוגמת

מהמשכת  הוא ההולדה) נעשה (שעי"ז מ"ן טיפת בירור (ב) וגם הזכר, התעוררות ע"י היא האשה הזרעת (א) אשר בגשמיות,

ואילך)). סע"ב (קמח, ותו"ח ואילך) סע"ג (יז, בתו"א תולדות ואלה (סד"ה הפסוק 5)מ"ד בתחילת שנרמז מה גם וזהו

ואילך)). ד (קמח, שם (תו"ח אברהם בן להיותו הוא דיצחק התולדות אשר אברהם, בן יצחק פרשתנו 6)תולדות אוה"ת

ב. קלו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת השבוע פרשת

˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â1. ¿≈∆¿…ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»
,‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ החסידות ובתורת התורה Á‡Óc¯במפרשי ƒ»«¿»»∆¿≈««

ÏÙBÎÂ ·e˙k‰ ¯ÊBÁ ‰nÏ ,"Ì‰¯·‡ Ôa ˜ÁˆÈ" ¯Ó‡ ¯·kL∆¿»∆¡«ƒ¿»∆«¿»»»»≈«»¿≈
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡"«¿»»ƒ∆ƒ¿»

מיותרת? כפילות זו הרי ולכאורה

e¯kÊ ÚecÓ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿
˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ·e˙ka«»«¿»»¿ƒ¿»

ÌÈÓÚt?בשמותיהם  ÈzL¿≈¿»ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ‰Êa ¯‡·Óe2 ¿»≈»∆¿»

הזקן  ÌÈiÁ'לאדמו"ר ˙¯B˙'·e3 ¿««ƒ
האמצעי  אדמו"ר Èc)ƒלבנו

‰¯„Ò ÚLÈ„ÈÒÁ השבוע פרשת ¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰e‡החסידית  "Ì‰¯·‡"L ,(∆«¿»»

,'ÔÈ¯eÎc ÔÈÓ' ˙ÈÁa זכריים ¿ƒ««ƒ¿ƒ
,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÈÁa˙מלמעלה  ‡e‰ "˜ÁˆÈ"Â¿ƒ¿»¿ƒ«
'ÔÈ·˜e ÔÈÓ',נקביים «ƒ¿ƒ
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

השפעה  כלל בדרך כלומר מלמטה.

את  מסמל והזכר למטה, מלמעלה באה

את  מסמלת והנקבה המשפיע, בחינת

המשכה  היא וההשפעה המקבל, בחינת

התעוררות  גם יש אך דכורין', 'מיין של

והיא  למעלה מלמטה בדרך והשפעה

נוקבין', 'מיין של והעלאה התעוררות

של  ה' שעבודת כאן מבואר כך ועל

למטה, מלמעלה בדרך הייתה אברהם

מלמטה  בדרך הייתה יצחק ושל

למעלה.

ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LÈÂ,שונים ¿≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ
בפסוק  אין דבר של לאמיתו ולכן

‰¯‡ÔBLכפילות. ÔÈÚ‡e‰ ƒ¿»»ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה  ∆∆¿∆BÚnL¯¯˙(המשכה)
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»

Ôaמלמטה, ˜ÁˆÈ" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰L ,"Ì‰¯·‡«¿»»∆«ƒ¿¬»
‡È‰ ("˜ÁˆÈ") ‡z˙Ïcƒ¿«»ƒ¿»ƒ

˙Á˜ÏpL ,'Ôa' ˙ÈÁ·a ונובעת ƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿««

‡e‰ ÈL‰ ÔÈÚÂ .("Ì‰¯·‡") ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰Ó≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»»¿ƒ¿»«≈ƒ
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰,אברהם בחינת מלמעלה, a)L‡‰התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆»»

‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡‰ È¯Á‡Ï מלמטה התעוררותÁk ˙˙B(Â ¿«¬≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»¿∆∆…«
‰È‰iL ‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a כתוצאהÏL ÔÈÚ ‰pnÓ ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»∆ƒ¿∆ƒ∆»ƒ¿»∆

‰„ÏB‰4Ì‰¯·‡" ÔÈÚ e‰ÊÂ , »»¿∆ƒ¿««¿»»
"˜ÁˆÈ ˙‡ „ÈÏB‰5 היינו ƒ∆ƒ¿»

שעלֿידה  מלמעלה התעוררות

מביאה  'מולידה', למטה ההתעוררות

ותוצאות. פירות

‰Êa ¯e‡a „BÚÂ6,‰p‰c , ¿≈»∆¿ƒ≈
,„ÒÁ ˙ÈÁa ‡e‰ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ«∆∆
החסד  במידת ה' את עבד אברהם

ומקבילה  (המשתלשלת האדם שבנפש

העליונות) בספירות החסד למידת

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e'ה עבודת «¬«»»»
‰‡‰·‰הרוחנית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»«¬»

ה'. ÈÁa˙אהבת ‡e‰ ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ«
,‰¯e·b במידת ה' את עבד יצחק ¿»

(המשתלשלת  האדם שבנפש הגבורה

בספירות  הגבורה למידת ומקבילה

‰e‡העליונות) Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e«¬«»»»
‰‡¯i‰ ÔÈÚ.'ה ÔÂÈÎÂיראת ƒ¿««ƒ¿»¿≈»

‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡c ÌÈÈÚ‰ ÈLL∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ¿»
ÈzLÏ ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B‚¯„Ó,העניינים משני אחד בכל «¿≈
‰a¯ ‰·‰‡Â ‡ËeÊ ‰·‰‡«¬»»¿«¬»«»

'גדולה', ואהבה 'קטנה' «¿Èƒ¯‡‰אהבה
‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‡ËeÊ יראה »¿ƒ¿»ƒ»»

(נעלית), 'עליונה' ויראה ≈«ÔÎÏ'קטנה'
˜eÒÙa ¯Ó‡ÌÈÓÚt ÈzL ∆¡««»¿≈¿»ƒ

"Ì‰¯·‡" דרגות שתי על להורות «¿»»
אהבה  ÌÈÓÚtשל ÈzLe¿≈¿»ƒ
"˜ÁˆÈ" של דרגות שתי על להורות ƒ¿»

יראה.

‰„B·Ú‰ ¯„Ò ,‰p‰Â מדרגה ¿ƒ≈≈∆»¬»
Yלדרגה  ‡e‰,ראשון שבשלב

של  הדרגה להיות צריכה בהתחלה

,‡ËeÊ ‰·‰‡ ,‰‡zz ‰‡¯Èƒ¿»«»»«¬»»
‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÂ ‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿ƒ¿»ƒ»»

ביותר. הנעלית הדרגה ≈¿ÔÎÂשהיא
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d"kyz'dו ,elqk 'a ,zeclez zyxt zay

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע סדר הּוא וכן ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעיּלאה.

למעלה  ּבעבֹודת 7מּלמּטה הּסדר ּגם הּוא וכן . ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָ

נאמר  (ׁשעליה ארצה 8הּתפּלה מּוצב סּולם ְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ

למעלה), מּלמּטה - הּׁשמימה מּגיע ְְְְְִִַַַַַָָָָָֹוראׁשֹו

ׁשּצריכה  ּתּתאה, יראה ענין הּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּלכלֿלראׁש

הּתפּלה  קֹודם ׁשהחדּוׁש10(ּכּידּוע 9להיֹות ְְִִִֶֶַַַַָָ

ענין  ואילּו האהבה, ענין הּוא הּתפּלה ְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָּדעבֹודת

ואחרּֿכ הּיֹום). ּכל ּבמׁש להיֹות צרי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהּיראה

ּתחלה  האהבה, את לעֹורר צרי הּתפּלה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבעת

ואחרּֿכ רּבה. אהבה ואחרּֿכ זּוטא ְְֲֲַַַַַַַָָָָָָאהבה

עיּלאה, ליראה ּבאים 'ׁשמֹונהֿעׂשרה' ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּבתפּלת

(ּבן) "יצחק הּכתּוב סדר וזהּו ּבמציאּות. ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּביטּול

- ּדהינּו יצחק", את) (הֹוליד אברהם ְְְְְִִֶַַַָָָָָאברהם,

(רּבה), אהבה (זּוטא), אהבה (ּתּתאה), ְֲֲִַַַַָָָָָָָיראה

מבארת  הּנ"ל ּביאּורים ׁשני ּולפי (עיּלאה). ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹיראה

לעתידֿלבא  הּנה (ׁשּלכן אברהם על יצחק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלת

אבינּו" אּתה "ּכי ּדוקא ליצחק ).11יאמרּו ְְְְִִִַַָָָָֹ

ּדגבּורֹות  ׁשההעלאה ּכיון הראׁשֹון: ְֲִִֵֵֶַַַָָָָלּביאּור

מהּֿׁשאיןּֿכן  הגּבלה, ללא היא למעלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטה

היא  למּטה מּלמעלה החסדים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהמׁשכת

יראה 12ּבהגּבלה  ּכי - הּׁשני ולּביאּור היא 13. ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

מאהבה  .14למעלה ְְֲֵַַָָ
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א.7) עג, בלק לקו"ת ד. מ, מקץ מה.8)תו"א תי' ת"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, זח"א וראה יב. כח, ויצא - הכתוב לשון

דזמרה.9) בפסוקי היא תתאה שיראה שם, פ"ג.10)ובלקו"ת העבודה ב.11)קונטרס פט, תו"ח 12)שבת ג. יז, שם תו"א

ד. קמה, רבה)13)שם מאהבה גם (שלמעלה עילאה ביראה שרשה זוטא) מאהבה גם למטה היא (שבגילוי תתאה יראה וגם

עצמות. בבחי' היא תתאה, יראה גם ויראה, גילויים, בבחי' היא שאהבה שם, העבודה בקונטרס וראה א. לא, ראה לקו"ת -

א.14) קמז, שם תו"ח גם וראה שם. אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ ¯„Ò ‡e‰7. וכפי ≈∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿»

וה"א  יראה. "דחילו", היא הוי שם של שהיו"ד (מהזוהר) בחסידות שמובא

היא  (האחרונה) וה"א "רחימו" היא הוא"ו אהבה. "רחימו", היא (הראשונה)

בחינות  שתי כך אחר תתאה, ביראה היא שההתחלה הוא הדברים וסדר "דחילו",

רבה  ואהבה זוטא אהבה אהבה, של

ב' בגימטריא "ואהבת" לדבר: (רמז

לבחינת  באים כך ואחר "אור"), פעמים

רבה. מאהבה שלמעלה עילאה יראה

˙„B·Úa ¯„q‰ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««≈∆«¬«
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL) ‰lÙz‰8 «¿ƒ»∆»∆»∆¡«
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

Y ‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ שסדר היינו «ƒ««»»¿»
לשמים, מהארץ הוא בתפילה העבודה

ŒÏÎlL ,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆¿»
L‡¯Ï בעבודת הראשון השלב ¿…
zz‡‰,התפילה  ‰‡¯È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿»«»»

Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿∆
‰lÙz‰9 לתפילה הכנה בתור «¿ƒ»
Úe„ik)10 החסידות בתורת «»«

‰lÙz‰ ˙„B·Úc Le„Á‰L∆«ƒ«¬««¿ƒ»
מיוחדת  עבודה התבוננות שהיא של

הרגש  את ÔÈÚהמעוררת ‡e‰ƒ¿«
‰‡¯i‰ ÔÈÚ eÏÈ‡Â ,‰·‰‡‰»«¬»¿ƒƒ¿««ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk CLÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆∆»«

התפילה  עבודת בעת רק ).ולא
‰lÙz‰ ˙Úa CkŒ¯Á‡Â,עצמה ¿««»¿≈«¿ƒ»

,‰·‰‡‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈∆»«¬»
CkŒ¯Á‡Â ‡ËeÊ ‰·‰‡ ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»»¿««»
שמוסיפים  ככל התפילה, בהמשך

הרגש, את ולעורר בהתבוננות להתעמק

באהבת  יותר נעלית לדרגה להגיע צריך

CkŒ¯Á‡Âה', .‰a¯ ‰·‰‡«¬»«»¿««»
'‰¯NÚŒ‰BÓL' ˙lÙ˙a התפילה עבודת של השיא ÌÈ‡aשהיא ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈»ƒ

,‰‡lÈÚ ‰‡¯ÈÏ(רבה מאהבה יותר (הנעלית ביראה הגבוהה הדרגה ¿ƒ¿»ƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa.האישית המציאות של מוחלט ביטול ƒƒ¿ƒ

·e˙k‰ ¯„Ò e‰ÊÂ ויצחק אברהם של הפנימי בעניינם זה ביאור לפי ¿∆≈∆«»
eÈ‰c ,"˜ÁˆÈ (˙‡ „ÈÏB‰) Ì‰¯·‡ ,Ì‰¯·‡ (Ôa) ˜ÁˆÈ"ƒ¿»∆«¿»»«¿»»ƒ∆ƒ¿»¿«¿

Y בעבודת הדברים הוא שסדר (zz‡‰),ה' ‰‡¯È יצחק של מידתו ƒ¿»«»»
,(‡ËeÊ) אברהם ‡‰·‰ של (¯a‰)מידתו מידתו ‡‰·‰ היא שגם «¬»»«¬»«»
אברהם, (lÈÚ‡‰)של ‰‡¯È מידתו היא יצחק.שגם של ƒ¿»ƒ»»

Ì‰¯·‡ ÏÚ ˜ÁˆÈ ˙ÏÚÓ ˙¯‡·Ó Ï"p‰ ÌÈ¯e‡Èa ÈL ÈÙÏe¿ƒ¿≈≈ƒ««¿…∆∆«¬«ƒ¿»««¿»»
‰z‡ Èk" ‡˜Âc ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰p‰ ÔÎlL)∆»≈ƒ≈∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«»

"eÈ·‡11 אמר נחמני בר שמואל רבי "אמר בגמרא: ז"ל חכמינו כמאמר »ƒ
יכירנו  לא וישראל ידענו לא אברהם כי אבינו, אתה 'כי דכתיב מאי יונתן: רבי

שמך'. מעולם גואלנו אבינו ה' אתה

 ֿ הקדושֿברוך לו יאמר לעתידֿלבוא

אמר  לי! חטאו בניך לאברהם: הוא

על  ימחו עולם! של ריבונו לפניו:

ליעקב, ליה אימר אמר: שמך. קדושת

אפשר  בנים, גידול צער ליה דהוה

בניך  ליה: אמר עלייהו, רחמי דבעי

עולם! של ריבונו לפניו: אמר חטאו!

בסבי  לא אמר: שמך! קדושת על ימחו

בדר  ולא עצה.טעמא, דקי

אמר  לי! חטאו בניך ליצחק: לו אמר

ולא  'בני' עולם! של ריבונו לפניו:

נעשה  לפניך שהקדימו בשעה בניך?

ישראל, בכורי בני להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו בניך?... ולא בני עכשיו

אבינו'...). ≈»e‡ÈaÏ¯'אתה
‰‡ÏÚ‰‰L ÔÂÈk :ÔBL‡¯‰»ƒ≈»∆««¬»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ˙B¯e·‚cƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ ‡È‰ƒ¿…«¿»»«∆≈
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÎLÓ‰ Ôk≈«¿»««¬»ƒ
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ

‰Ïa‚‰a12'אור ב'תורה כמבואר ¿«¿»»
אתה  כי כתיב "לעתידֿלבוא פרשתנו:

יהיה  והשמחה הצחוק שעיקר אבינו

למעלה  ממטה שהוא יצחק מבחינת

כו' ותכלית קץ אין זו בחינה אשר

ממעלה  בבחינת (אברהם) מהֿשאיןֿכן

למטה  המשכה גבול לה יש למטה

שיתהווה  המשכה הוא הא' אברהם אברהם, פעמים ב' כתיב באברהם ולכן

ב' והמשכה לעיל. כנזכר אבותינו ואלוקי דאצילות ובינה חכמה בחינת

אין  בחינת למעלה מלמטה בחינת יצחק מהֿשאיןֿכן בבריאהֿיצירהֿעשיה.

משמיא  גמירי כי הצחוק עיקר נתהווה ומזה סלה. ירוממוך והכל ותכלית קץ

כו'. ליש מאין השתלשלות בחינת הוא מיהב כו' שקלי לא משקל יהבי מיהב

בחינת  והוא לאין היש ביטול להיות והוא ההיפוך הוא האדם עבודת אבל

גדול"). ותענוג צחוק È¯‡‰יצחק Èk - ÈM‰ ¯e‡ÈaÏÂ13 של מידתו ¿«≈«≈ƒƒƒ¿»
Ó‡‰·‰יצחק  ‰ÏÚÓÏ ‡È‰14.אברהם של מידתו ƒ¿«¿»≈«¬»
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ז mdxa` oa wgvi zeclez dl`e

לאחרֹונה p‰Â‰ב) ׁשּיצאּו הּביכלא ּבאחד ¿ƒ≈ְְְֲִֶַַַַָָָָ

ה'ּצמח 15לחרּות  ׁשל מאמר יׁשנֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָ

ּובֹו יצחק", ּתֹולדת "ואּלה הּפסּוק על ְְְִֵֶֶֶַַָָֹצדק'

היא  אברהם על ּדיצחק הּמעלה ׁשעיקר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָמבאר,

מעלה  יׁש עכׁשו ׁשּגם והינּו, ּדוקא. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלעתיד

מעלת  ׁשּתהיה ּבכדי אבל חסד, על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבגבּורה

 ֿ מה מהחסד. לקּבל הּגבּורה צריכה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגבּורה,

לקּבל  הּגבּורה ּתצטר לא לעתיד, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

לכאֹורה 16מהחסד  הּסתירה מבאר ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

למעלה  הם ׁשחסדים מקֹומֹות ּבכּמה המבאר ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבין

ּבענין  מקֹומֹות ּבכּמה המבאר ּובין ְְְְְְִִֵַַַָָֹמּגבּורֹות,

ּדהּנה  (חסד). הּכסף על (ּגבּורה) הּזהב ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלת

אהרן,17ידּוע  ּכהּונת על קרח מחלֹוקת ּבענין ְְְֲֲִֶַַַַַַַָֹֹ

לחסדים  טפלֹות יהיּו לא ׁשהּגבּורֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹׁשרצה

עיקר). הּגבּורֹות יהיּו ׁשאז ּדלעתיד, ְְְְְִִִִֶַָָָָ(ּבדּוגמה

(ואתּפלג) ׁשהפריד עלֿידי ּכי נענׁש, זה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַועל

הן  ּבׁשניהם, חּסרֹון ּגרם מהחסדים, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגבּורֹות

 ֿ ּב נֹוסף ּפירּוׁש (ׁשּזהּו ּבגבּורֹות והן ְְְֲִֵֵֶֶַַָָּבחסדים

ּבכל  וחּסרֹון מחלֹוקת ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָואתּפלג,

(ׁשהעֹונׁש ענׁשֹו ּגם היה ולכן ּגּופא), מהם ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד

הּפגם  לפי הּבלּועים 18הּוא מן גם ׁשהיה ּבאֹופן ( ְְְְִִִֶֶַַַָָָ

הּׂשרּופים  מן ּכתיב 19וגם הּבלּועים ׁשּגּבי ,20 ְְְְִִִִֵֶַַַַ

וענין  (חסד), למּטה מּלמעלה ירידה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוּירדּו,

ּכיון  (ּגבּורה), למעלה מּלמּטה הּוא ְְְְְִֵֵַַַָָָָָהּׂשריפה

ּׁשּמצינּו מה על ונֹוסף הענינים. ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּפגם

לׁשם  ׁשּלא מחלֹוקת ׁשהיתה קרח ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבמחלֹוקת

ּולאחר 21ׁשמים  ּבקדּוׁשה ּגם עלּֿדרֿזה מצינּו , ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קימא  ׁשּבזמּנֹו ,הּמל ׁשלמה ּגּבי ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹמּתןּֿתֹורה,

ּבאׁשלמּותא  לא 22סיהרא ׁשּכסף ּכ על ׁשּנענׁש , ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּכלל  חׁשיבּות אין ּכי למאּומה, ּבימיו ְְְֱֲִִִֵֶָָָָָנחׁשב

(ּגבּורֹות) הזהב לגּבי (חסדים) .23לּכסף ְְֲִֵֶֶַַַָָָ
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ב).15) תתיח, ד כרך בראשית באוה"ת לאח"ז (נדפס 31 מס' שם.16)באב. בתו"ח תולדות ואלה סד"ה גם לקו"ת 17)ראה

ובכ"מ. ב. נד, פכ"ד.18)קרח א.19)תניא קי, לֿלג.20)סנהדרין טז, מי"ז.21)קרח פ"ה כו.22)אבות פט"ו, שמו"ר

א.23) רנ, זח"א כא. י, מלכיםֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ‰p‰Â יד ·) בכתב חסידות מאמרי של e‡ˆiLכרך ¿ƒ≈¿«««ƒ¿»∆»¿

˙e¯ÁÏ ‰B¯Á‡Ï15 והגיעו ברוסיה שהיו לכתבים הכוונה כלל (בדרך »«¬»¿≈
הרבי), Ó‡Ó¯לידי BLÈ חסידותt‰ ÏÚ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL˜eÒ ∆¿«¬»∆«∆«∆∆««»

˜ÁˆÈc ‰ÏÚn‰ ¯˜ÈÚL ,¯‡·Ó B·e ,"˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â"¿≈∆¿…ƒ¿»¿»≈∆ƒ«««¬»¿ƒ¿»
„È˙ÚÏ ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏÚ,לבוא ««¿»»ƒ∆»ƒ

המשיח  eÈ‰Â,בימות .‡˜Âc«¿»¿«¿
ÂLÎÚ ÌbL הגלות LÈבזמן ∆««¿»≈

‰¯e·‚a ‰ÏÚÓ יצחק של מידתו «¬»ƒ¿»
„ÒÁ ÏÚ אברהם של מידתו «∆∆

מלמטה  ההעלאה מעלת לעיל (כמבואר

למטה), מלמעלה ההמשכה על למעלה

Ï·‡ הזה È‰zL‰בזמן È„Îa ¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
‰ÎÈ¯ˆ ,‰¯e·b‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿ƒ»

„ÒÁ‰Ó Ïa˜Ï ‰¯e·b‰ מקור «¿»¿«≈≈«∆∆
È˙ÚÏ„,ההשפעה. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ

Ïa˜Ï ‰¯e·b‰ C¯Ëˆz ‡Ï…ƒ¿»≈«¿»¿«≈
„ÒÁ‰Ó16 לבוא לעתיד דווקא ולכן ≈«∆∆

ביטוי. לידי תבוא הגבורה מעלת

‰¯È˙q‰ ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈«¿ƒ»
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÔÈa ‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó וחסידות בקבלה ¿
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈ„ÒÁL∆¬»ƒ≈¿«¿»
‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÔÈ·e ,˙B¯e·bÓƒ¿≈«¿…»¿«»
·‰f‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚa ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ¿««¬««»»

(„ÒÁ) ÛÒk‰ ÏÚ (‰¯e·b) כפי ¿»««∆∆∆∆
ומפרט. Úe„Èשממשיך ‰p‰c17 ¿ƒ≈»«

החסידות BÏÁÓ˜˙בתורת ÔÈÚa¿ƒ¿««¬∆
‰ˆ¯L ,Ô¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ Á¯…̃««¿««¬…∆»»

eÈ‰Èקורח ‡Ï ˙B¯e·b‰L∆«¿…ƒ¿
ÌÈ„ÒÁÏ ˙BÏÙË הגבורות אלא ¿≈«¬»ƒ

עיקר  È˙ÚÏc„,יהיו ‰Ó‚e„a)¿¿»ƒ¿»ƒ
,(¯˜ÈÚ ˙B¯e·b‰ eÈ‰È Ê‡L∆»ƒ¿«¿ƒ»
נשלמה  שלא שעד היא האמת אבל

שהגבורות  אפשר אי הבירורים' 'עבודת

העיקר. יהיו

LÚ ‰Ê ÏÚÂ,קורחÈ„ÈŒÏÚ Èk ¿«∆∆¡«ƒ«¿≈
‚Ït˙‡Â) „È¯Ù‰L ונפרד )נחלק ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈

Ì¯b ,ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙B¯e·b‰«¿≈«¬»ƒ»«
ÌÈ„ÒÁa Ô‰ ,Ì‰ÈLa ÔB¯qÁƒ»ƒ¿≈∆≈«¬»ƒ
Le¯Èt e‰fL) ˙B¯e·‚a Ô‰Â¿≈«¿∆∆≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‚Ït˙‡ÂŒa ÛÒB»¿¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»
ÏÎa ÔB¯qÁÂ ˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿ƒ»¿»

‡Ùeb Ì‰Ó „Á‡ עצמוBLÚ Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ קורח ), של ∆»≈∆»¿»≈»»«»¿
Ì‚t‰ ÈÙÏ ‡e‰ LBÚ‰L)18, ולפי" (בהגהה) כד פרק בתניא כמבואר ∆»∆¿ƒ«¿»

בחינת  חלוקי הם כך בעליונים, ובשרשה בנפש הפגם בחינת וחלוקי ערך

למרק  מיוחד עונש וחטא עוון לכל הזה בעולם או בגיהינום והעונש המירוק

בחייבי  וכן והפגם הלכלוך ולהעביר

בשווה  כולם פוגמין אין וכרת )מיתה
היה  קורח של ∆¿ÔÙB‡aוהעונש

Ì‚Â ÌÈÚeÏa‰ ÔÓ Ì‚ ‰È‰L∆»»«ƒ«¿ƒ¿«
ÌÈÙe¯O‰ ÔÓ19ÈabL , ƒ«¿ƒ∆«≈
·È˙k ÌÈÚeÏa‰20,e„¯iÂ «¿ƒ¿ƒ«≈¿

„ÒÁ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„È¯È¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»∆∆
למעלה  מלמטה השפעה ),שעניינו

‰hÓlÓ ‡e‰ ‰ÙÈ¯O‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿≈»ƒ¿«»
‰¯e·b) ‰ÏÚÓÏ העלאה שעניינה ¿«¿»¿»

למעלה  Ì‚tLמלמטה ÔÂÈk ,(≈»∆»«
ÌÈÈÚ‰ ÈLa החסד בעניין הן ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

הגבורה. בעניין והן

eÈˆnM ‰Ó ÏÚ ÛÒBÂ¿»««∆»ƒ
‰˙È‰L Á¯˜ ˙˜BÏÁÓa¿«¬∆…«∆»¿»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ˙˜BÏÁÓ21, «¬∆∆…¿≈»«ƒ
Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚ eÈˆÓ»ƒ«∆∆∆«
,‰¯BzŒÔzÓ ¯Á‡Ïe ‰Le„˜a«¿»¿««««»
BpÓÊaL ,CÏn‰ ‰ÓÏL Èab«≈¿……«∆∆∆ƒ¿«

‡˙eÓÏL‡a ‡¯‰ÈÒ ‡ÓÈ˜22, «¿»ƒ¬»¿«¿≈»
בשלמותו  היה שלמה LÚpLהירח ∆∆¡«

LÁ·המלך  ‡Ï ÛÒkL Ck ÏÚ«»∆∆∆…∆¡»
ÔÈ‡ Èk ,‰Óe‡ÓÏ ÂÈÓÈa¿»»ƒ¿»ƒ≈
(ÌÈ„ÒÁ) ÛÒkÏ ÏÏk ˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»«∆∆¬»ƒ

(˙B¯e·b) ·‰Ê‰ Èa‚Ï23 כמובא ¿«≈«»»¿
בעפר  המאיר השמש שכוח בזוהר

ואלמלא  זהב עושה ההרים שבין הארץ

לא  הרבה, שם שנמצאות רעות חיות

שלמה  בימי כן ועל עניים, אנשים היו

תוקף  בגלל כי מאומה נחשב כסף אין

הוא  עפר ואותו זהב, הרבה יש השמש

(גב  הדין הסתכל צד וכששלמה ורה),

העפר'. מן היה 'הכול ואמר שיבח בו,

ששלמה  נאמר הזוהר דברי ובהמשך

מתקרב  שהירח ראה כי בזה טעה

תחת  והשמאל מחבקת, והימין לשמש

לראשי  תחת "שמאלו (ככתוב הראש

והירח  שהשמש וכיוון תחבקני") וימינו
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d"kyz'dח ,elqk 'a ,zeclez zyxt zay

ּבכּמה  וכּמבאר ּבאמת, הּוא ּכן הרי ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹולכאֹורה,

ּבּתניא  (ּובקיצּור ּדכמעלת 24מקֹומֹות הענין ( ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

ׁשּבׁשביל  צדק', ה'ּצמח ּומבאר הּכסף. על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּזהב

עלֿידיֿזה  ודוקא ּבחסדים, צֹור יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּבירּורים

עּתה  הּנה ולכן, ּכדבעי. להיֹות הּגבּורֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיכֹולים

טפלים  להיֹות הּלוּים צריכים הּבירּורים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַּבזמן

ּכל 25לּכהנים  ּגמר לאחרי לעתיד, ודוקא . ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹ

רּוח  "את הּיעּוד יקּוים ּכאׁשר ְֲִִֵֶֶַַַַַהּבירּורים,

הארץ" מן אעביר ּתהיה 26הּטּומאה והעבֹודה , ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ

לגמרי  למעלה הּגבּורֹות יהיּו אזי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָּבקדּוׁשה,

ֲִֵַָמהחסדים.

-ÔÈÚ·eג) החסדים על הּגבּורֹות מעלת ¿ƒ¿«ְֲֲִַַַַַָ

ׁשּזהּו ׁשם, צדק' ה'ּצמח ְֵֶֶֶֶֶַַָָמבאר

על  (העלאה) נפׁש' ה'מסירּות  מעלת ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿדר

ּתֹורה  ׁשעלֿידי (המׁשכה), ּומצֹות הּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָעסק

מסירּותֿנפׁש ועלֿידי ו"ה, יחּוד נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַּומצֹות

י"ה  יחּוד 'עּתיק',27נעׂשה התּגּלּות הּוא ׁשענינֹו , ְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשּזהּו ּכיון מסירּותֿנפׁש, על טעם אין ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּלכן

ׁשּלמעלה  'עּתיק' ּבחינת עם הּקׁשּור ְְְְִִִִֶַַַַָָָענין

ּבחינת  זה הרי האדם, (ּובנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמהׁשּתלׁשלּות

ּפנימּיים  מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש וזהּו28עצם .( ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ

זכה  לא ה'ּביתֿיֹוסף' ׁשּכאׁשר ּׁשּמצינּו מה ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּגם

אף  הּנה  רּבא, ׁשמיּה קדּוׁשת על ְְְְִִֵֵַַַַָָלאּתֹוקדא

זה  הרי ּומצֹות, ּתֹורה יֹותר קּים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשעלֿידיֿזה

עֹונׁש ׁשל לענין ּגם 29נחׁשב וזהּו לׁשֹון . ּדּיּוק ְְְְְִִֶֶֶֶַָָ

ּדנׁשמתא 30הּזהר  נהֹורא ּביּה סליק ּדלא "ּגּופא ְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

ּדיקא, סליק נהֹורא, ּביּה וסליק ליּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

האֹור  אּלא אֹור, ּבֹו ׁשּיׁש מסּפיק ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַַָָֹהינּו,

העלאה. ּבדר ּביּה", "סליק להיֹות ְְֲִִִֵֶֶַָָָָצרי

LÈÂּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מה עם זה אלקים 31לקּׁשר ׁשם גֹו', האלקים ויּתןֿל ¿≈ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לעיל  ּכּנזּכר אֹור, ּתֹוספת נמׁש הּגבּורֹות עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדיקא,

.32ּבארּוכה  ֲַָ
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ג.25)פ"נ.24) שם, לקו"ת גם ב.26)ראה יג, ב.27)זכרי' עה, בלק ג. לג, אמור לקו"ת גם מג"א 28)ראה תו"א גם ראה

ג. ד, ויקרא לקו"ת ב. בחוקותי 29)צט, פ' לי. פי' אח"כ ד"ה אמור פ' למינדע. לך הלא סד"ה בראשית ר"פ מישרים מגיד

ובכ"מ. הנזכר. ביום א.30)ד"ה קסח, כח.31)ח"ג התוועדויות 32)כז, - מנחם (תורת ס"ט - המאמר שלפני בשיחות

ואילך). 289 ע' חמ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כסף  אין מיד לקרב, אלא אינה והרי הימין עושה מה אמר לזו, זו התקרבו

(צד  הימין את דחית אתה הוא: ברוך הקדוש לו אמר שלמה. בימי נחשב

מכנגד  השמש סטתה מיד תמצא. ולא אדם בני לחסד שתצטרך חייך החסד),

'אני  ואומר הפתחים על מחזר שלמה והיה להחשיך, התחיל והירח הירח

חסד, איתו שיעשה מי היה ולא קהלת'

החשיב  ולא הימין את דחה הוא כי

אותו.

‰¯B‡ÎÏÂ בכך החיסרון מה מובן לא ¿ƒ¿»
נחשב, לא החסד, היינו ≈¬‰¯Èשהכסף,

¯‡·nÎÂ ,˙Ó‡a ‡e‰ Ôk≈∆¡∆¿«¿…»
¯eˆÈ˜·e) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ

‡Èza24˙ÏÚÓÎc ÔÈÚ‰ ( ««¿»»ƒ¿»ƒ¿«¬«
·‰f‰ הגבורה ‰ÛÒkמידת ÏÚ «»»««∆∆

החסד? מידת

,'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆
ÌÈ¯e¯Èa‰ ÏÈ·LaL הטוב של ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ

ÌÈ„ÒÁa,מהרע  C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈∆¿ƒ
,ÔÎÏÂ .ÈÚ·„k ˙BÈ‰Ï ˙B¯e·b‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿»≈

‰zÚ ‰p‰ הגלות ÔÓÊaבזמן ƒ≈«»ƒ¿«
ÌiÂl‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ¯e¯Èa‰«≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ

גבורות  ÌÈÏÙËשעניינם ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ‰kÏ25.חסד Â„Â˜‡שעניינם «…¬ƒ¿«¿»
„È˙ÚÏ,המשיח È¯Á‡Ïבימות ∆»ƒ¿«¬≈

¯L‡k ,ÌÈ¯e¯Èa‰ Ïk ¯Ób כבר ¿«»«≈ƒ«¬∆
כי  רע, של מציאות תהיה »¿ÌÈe˜Èלא

‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡" „eÚi‰«ƒ∆««¿»
"ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡26, «¬ƒƒ»»∆

‰Le„˜a ‰È‰z ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿∆«¿»
‰B¯e·b˙בלבד, eÈ‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿«¿

.ÌÈ„ÒÁ‰Ó È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈≈«¬»ƒ
ÔÈÚ·e (‚ÏÚ ˙B¯e·b‰ ˙ÏÚÓ ¿ƒ¿««¬««¿«

ÁÓv'‰ ¯‡·Ó - ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ¿»≈«∆«
C¯cŒÏÚ e‰fL ,ÌL '˜„∆̂∆»∆∆«∆∆
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿ƒ∆∆
‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÏÚ (‰‡ÏÚ‰)«¬»»«≈∆«»
È„ÈŒÏÚL ,(‰ÎLÓ‰) ˙BˆÓeƒ¿«¿»»∆«¿≈
„eÁÈ ‰NÚ ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿«¬∆ƒ

של  פנימית והמשכה Â"‰חיבור
הוי', שם של האחרונות האותיות

אנפין') ('זעיר העליונות המידות

LÙŒ˙e¯ÈÒÓוהמלכות, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆∆

‰"È „eÁÈ ‰NÚ27, יותר הנעלות הוי' שם של הראשונות האותיות «¬∆ƒ
BÈÚL זה 'יחוד' 'ÈzÚ˜'של ˙elb˙‰ ‡e‰'יומין 'עתיק בחינת ∆ƒ¿»ƒ¿««ƒ

הספירות, מעשר שלמעלה ה'כתר' ÌÚËשבבחינת ÔÈ‡ ÔÎlL המובן ∆»≈≈««
בשכל  ÌÚומושג ¯eLw‰ ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏÚ«¿ƒ∆∆≈»∆∆ƒ¿»«»ƒ

‰ÏÚÓlL '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿«¿»
,Ì„‡‰ LÙ·e) ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆∆»»»
LÙp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«∆∆«∆∆
ÌÈiÓÈt ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL28 ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒ

ויכולת  ערכו לפי בגוף המלובשים

שלו  Ó‰הקליטה Ìb e‰ÊÂ .(¿∆««
Œ˙Èa'‰ ¯L‡kL eÈˆnM∆»ƒ∆«¬∆«≈
ÏÚ ‡„˜Bz‡Ï ‰ÎÊ ‡Ï 'ÛÒBÈ≈…»»¿ƒ¿»«

,‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜ על להישרף ¿«¿≈«»
את  למסור היינו הגדול, השם קדושת

השם, קידוש על ‡Ûנפשו ‰p‰ƒ≈«
‰¯Bz ¯˙BÈ Ìi˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ≈≈»
ÔÈÚÏ ·LÁ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓeƒ¿¬≈∆∆¿»¿ƒ¿»

LBÚ ÏL29.לגביו הזכות והעדר ∆∆
¯‰f‰ ÔBLÏ ˜eic Ìb e‰ÊÂ30 ¿∆«ƒ¿«…«

‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb"»¿»»ƒ≈¿»
˜ÈÏÒÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿»ƒ

,‡¯B‰ dÈa נדלק] עולה שלא גוף ≈¿»
אותו  מבטשים הנשמה, אור בו ומאיר]

האור, בו Èc˜‡,ועולה ˜ÈÏÒ»ƒ»¿»
כלומר  "סליק", ואומר מדייק הזוהר

LiLעולה, ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰«¿∆…«¿ƒ∆≈
CÈ¯ˆ ¯B‡‰ ‡l‡ ,¯B‡ Ba∆»»»ƒ
C¯„a ,"dÈa ˜ÈÏÒ" ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ≈¿∆∆

‰‡ÏÚ‰.המשכה בדרך רק ולא «¬»»
·e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»

e˙L¯Ùa31ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ ¿»»»≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,‡˜Èc ÌÈ˜Ï‡ ÌL ,'B‚ הכתוב ≈¡…ƒ»¿»

משם  תבוא שהברכה ואומר מדייק

הגבורה, מידת «≈ÔÂÈkאלוקים,
˙B¯e·b‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿
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הפסוק א. ועשו1על "יעקב רש"י: מפרש יצחק", תולדות מפרש "ואלה ואחרֿכך בפרשה". האמורים
"יצחק  זה לפני נאמר כבר שהרי מיותר, זה הרי שלכאורה - יצחק" את הוליד "אברהם שכתוב מה רש"י 
שהיו  לפי יצחק, את הוליד אברהם לומר הוזקק אברהם, בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי - אברהם" בן
הימנו, נתעברה ולא אברהם עם שהתה שנים כמה שהרי שרה, נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני

יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה מה

רש"י  בדברי על 2הביאור (מיד תולדותיו נתפרשו ולא יצחק", תולדות "ואלה בפסוק שנאמר כיון :
שאין  דאף בפרשה", האמורים ועשו ל"יעקב היא יצחק" ב"תולדות שהכוונה רש"י, אומר לכן - אתר)

זו. בפרשה זה הרי זה, בפסוק בסמיכות, זה

למטה", "האמורים ולא  בפרשה ", "האמורים רש"י לשון יומתק "האמורים [ועלֿפיֿזה  כי הרמב"ן, כלשון
רק  ועשו שיעקב שלמרות מדייק, רש"י ואילו הבא; בפסוק או זה בפסוק גם להתפרש יכול למטה"

ועשו]. ליעקב היא יצחק" ב"תולדות הפסוק כוונת מכלֿמקום, בפרשה", "אמורים

התולדות  הם מי תיכף מפרש ואינו אחר, בענין הפסוק הפסיק למה השאלה: נשאלת עלֿפיֿזה אבל
יצחק". את הוליד אברהם לומר הוזקק  אברהם, בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי רש"י: מבאר ולכן -

כפשוטו  לתולדות היא יצחק" תולדות ב"אלה שהכוונה לפרש רש"י של הכרחו מהו להבין: צריך אך
המעשים  הם יצחק" ש"תולדות לפרש יכול הרי - אחר) בענין התורה הפסיקה למה לתרץ צריך (ובמילא

יצחק  של פסוק 3והמאורעות על בעצמו שמפרש כפי הירושלמי 4, כפירוש יוסף", יעקב תולדות 5"אלה

הפסוק  ועוד?6על בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה

שלפניֿזה ב. בשבתות המדובר בהקדם בתיבה 7ויובן הסדרה התחלת מצד רק אינו הפרשה שם אשר ,
לכן  זו, בתיבה מרומז הסדרה שתוכן זה מצד ואדרבה: הסדרה. כל של התוכן מרומז זה בשם אלא זו,

הפרשה. וראש תחלת היא זו שתיבה נקבע

מפרשתנו  - לזה מוכחת :8וראיה

"אלה  היא נח פרשת התחלת גם שהרי ההתחלה, מצד (רק) "תולדות" בשם נקראת שהסדרה לומר אין
"תולדות". ולא "נח", נקראת ואףֿעלֿפיֿכן נח", תולדות

איפכא - שהרי שלנו, מהסדרה אותה להבדיל בכדי תולדות בשם נקראת לא נח שפרשת לומר, ואין
בשם  להיקרא צריכה היתה "תולדות", בתיבת שהתחלתה הראשונה הסדרה שהיא נח פרשת מסתברא:

השני' בסדרה להיות צריך היה לחברתה) אחת סדרה  בין להבדיל (בכדי השינוי ואילו שהיתה "תולדות", ,
"יצחק". בשם להיקרא צריכה

סדרה  היתה ואםֿכן, שרה", "חיי כמו תיבות, שתי בני ששמותיהן סדרות כמה ישנם מזה: יתירה
יצחק" "תולדות וחברתה נח", "תולדות להיקרא יכולה -9אחת

"תולדות", בשם (לא נח פרשת נקראת ולכן הסדרה. כל תוכן עם קשור הסדרה ששם לומר, ובהכרח
שתוכן  לפי "נח", בשם אלא) בראשית, בפרשת נאמר שכבר - נח של (בנים) התולדות אינו שתוכנה כיון

"ינחמנו" כשמו: - שענינו "נח", הוא: דרוחא 10הסדרה נייחא נחת, ,11.
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שליט"א )* אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - סוסכ"ד עד מכאן
במהדורא  ואילך. 354 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו
פרשתנו.1) ריש
ואילך.2) 112 ע' ח"ה לקו"ש גם וראה כאן. רש"י מפרשי
הספורנו.3) כפי'
ב.4) לז, וישב
ה"א.5) פ"א ברכות
ד.6) ב, בראשית

התוועדויות 7) - מנחם (תורת בתחלתה לךֿלך ש"פ שיחת
.(264 ע' (שם ס"ב שרה חיי וש"פ (213 ע' חמ"א

הערה 8) 25 ע' ח"ז .10 הערה 58 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ועוד. .2 הערה 176 ע' ח"ל .126 ע' חכ"ה .40

קרוב 9) החזקה) (שביד שלו תפלות בסדר להרמב"ם הוא וכן
לסופו.
ובפרש"י.10) כט ה, בראשית
א.11) ס, זח"א וראה נח. ר"פ תו"א
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נח:- שבפרשת הסיפורים כל עניני עלֿידי נעשה דרוחא" הארץ וה"נייחא את לטהר המבול ;12מי
הניחוח"13"וירח  ריח כו';14את נח עם ברית אבינו ; אברהם "וימת 15לידת שבסדרה: האחרון לפסוק עד ,

בעולם  מקום של אף חרון שנסתיים בחרן", -16תרח

"תולדות". בשם נקראת ולכן (כדלהלן), יצחק תולדות הוא תוכנה - פרשתנו ואילו

הם  יצחק  שתולדות (ולא בפרשה" האמורים ועשו יעקב - יצחק תולדות "אלה רש"י: מפרש ולכן
כפשוטו. "תולדות" הוא הסדרה שתוכן לפי - יצחק) של המאורעות

של .ג  מפשוטו גם לפירושו הכרח לרש"י שיש לומר, צריך מקרא, של פשוטו מפרש שרש"י כיון
מקרא:

וידוע בוא"ו. - גו')" (תולדות "ואלה היא: הפרשה הראשונים התחלת על מוסיף ובמילא 17ש"ואלה" .
מדבר זה שפסוק לומר אפשר שייכים אי אינם יצחק מעשי שהרי יצחק, של ומאורעותיו מעשיו אודות

גו'" ישמעאל תולדות "ואלה הוא הקודמת הפרשה סיום שלפניֿזה: אינם 18לכתובים ויצחק וישמעאל ,
"לבני  ואילו לו, אשר כל את אברהם נתן שליצחק גופא, הקודמת בפרשה שנחלקו (וכפי לזה זה שייכים

מתנות  אברהם נתן וגו' יצחק"19הפלגשים מעל יעקב 20וישלחם הם יצחק שתולדות רש"י מפרש ולכן ;(
ישמעאל  תולדות כמו רשע היה שעשו כיון הקודמת, לפרשה ההמשך וזהו (ואףֿעלֿפי 21ועשו,

תשובה  עשה עצמו ישמעאל).22שישמעאל תולדות נוגע כאן הרי ,

תולדות  פרשת התחלת ואילו וא"ו), (ללא "אלה" היא נח  פרשת שהתחלת החילוק מובן ועלֿפיֿזה
פסל  "אלה ואדרבה: בראשית, לפרשת בהמשך באה לא נח פרשת כי, - (בוא"ו) "ואלה" את היא

המבול  דור - שלכן 23הראשונים" הטהרה, קודם שהיה כפי העולם אודות מדובר בראשית בפרשת ;
בארץ" האדם את עשה כי ה' גו'"24"וינחם אוסיף "לא - מזה ההיפך הוא נח פרשת תוכן ואילו ,13,

חדש" כנ"ל.25"עולם שרה, חיי פרשת לסיום בהמשך באה תולדות פרשת מהֿשאיןֿכן דרוחא. נייחא ,

נוספת:ד. קושיא לתרץ יש עלֿפיֿזה

טענתם לשלול בשביל יצחק" את הוליד "אברהם (כאן) לומר מפני הצורך רק הוא הדור, ליצני של
כו'". לומר הוזקק אברהם בן יצחק הכתוב שכתב "עלֿידי רש"י: וכדפירש אברהם", בן "יצחק שנאמר
מהפרשיות  זאת יודעים כבר שהרי לכאורה, כאן, מיותרות אברהם" "בן התיבות גם אדרבא, מובן: ואינו
יצחק  תולדות אודות מיד לספר אלא יצחק, את הוליד שאברהם להבהיר צורך גם אין ובמילא הקודמות,

"ויהי  גו'"26- שנה ארבעים בן ?27יצחק

יובן: הנ"ל ועלֿפי

ישמעאל", תולדות  ל "ואלה  בהמשך  בא  יצחק " תולדות ש "ואלה בן כיון "ישמעאל נאמר ובישמעאל
אברהם"
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שם.12) תו"א א. קיג, זבחים ראה
כא.13) ח, נח
(14- מנחם (תורת 120 הערה וירא ש"פ שיחת ראה

.(256 ע' חמ"א התוועדויות
הי'15) לא המבול) שע"י הטהרה אחרי (גם אברהם עד כי

(ב"ר  באפילה מתנהג העולם שהרי דרוחא, נייחא אמיתית עדיין
סה"ש  וראה א). ט, (ע"ז תוהו אלפים שני הם ועדיין ג). פ"ב,
וואך, קאלאמוטנע א איז עס מבול, דער איז נח "פ' :30 ע' ַַַָתש"ב
געווארן  געבארן איז עס וואך, סוף פריילעכער א איז עס ַָָָָאבער

אבינו". אברהם
א.16) קמז, זח"א וראה נח. ס"פ רש"י
וש"נ.17) ג. פי"ב, ב"ר
יב.18) כה,

(1948 ובהערה  ס"ה שרה חיי ש"פ  שיחת -ראה מנחם (תורת
.(268 ע' חמ"א התוועדויות

ו.20) שם,
פרשתנו21) באוה"ת (הובא ג פ"ל, ובאוה"ת שמו"ר ב). קלו,

ה  ועשו יעקב תולדות ואלה על פרש"י יובן "ומזה אמורים (שם):
בפרשה".

(22- מנחם (תורת ואילך סט"ז לךֿלך ש"פ שיחת ראה
שם. ובהנסמן ואילך), 226 ע' חמ"א התוועדויות

שם.23) שמו"ר ג. פ"ל, ב"ר
ו.24) ו, בראשית
ח.25) פ"ל, ב"ר
כ.26) כה,
כאן.27) רש"י מפרשי שהקשו וכמו
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שהיה - כפי גו'", ישמעאל תולדות "ואלה כשלומדים אברהם": "בן לומר בהכרח לישמעאל ובנוגע
שנים - כזו כזו?!בהתפשטות התפשטות לישמעאל באה מנין גדולה: תמי' מתעוררת - וכו' נשיאים עשר

ש"לישמעאל  בגלל אלא חסֿושלום, משלו זה אין אברהם": בן "ישמעאל באומרו הפסוק מבהיר זה וענין
גו'" יוליד נשיאים עשר שנים (ולכן) גו' של 28שמעתיך חסדו מדת מצד מאברהם; זאת שמקבל והיינו, ,

לפניך" "יחיה מזו: ויתירה יחיה", ישמעאל "לו ו)אמר לישמעאל, גם מקום (נתן חסד 29אברהם -
אותם  וזן כו' הקב"ה ברא דורות שכ"ו כך, כדי (עד בליֿגבול שהוא "גדולה"), (הנקראת שלמעלה

בחסידות 30בחסדו  וכמבואר גדולה 31), בחינת בדוגמת היה המילה) (קודם  דאברהם -שהחסד

ישמעאל, את לאברהם לייחס אפשר אי שהרי - אברהם" "בן לומר הפסוק הוצרך יצחק לגבי גם לכן,
יצחק. את ולא

לשלול  (א) בכדי: יצחק", את הוליד "אברהם ומבאר הכתוב מוסיף אברהם", בן "יצחק שנאמר וכיון
ויצחק) (ישמעאל שניהם את מייחסת שהתורה שלמרות להורות, (ב) רש"י. כדפירש הדור, ליצני טענת
אלא  אברהם, בן רק לא הוא יצחק לגמרי: אחר באופן הוא לאברהם יצחק של היחס הנה לאברהם,

יצחק" את הוליד שכתוב 32"אברהם וכמו אברהם, של ענינו כל התבטא ובזה "מונח", אברהם היה בזה ;33

זרע". לך יקרא (דוקא) ביצחק "כי

ישמעאל 34ויש ה. את שייחס עלֿידי לאברהם, יצחק את לייחס מוכרח שהפסוק בכך יותר עמוק ענין
לאברהם:

בגמילות 35ידוע  עבודתו היתה ולכן החסד, למדת מרכבה היה שאברהם ליצחק, אברהם בין החילוק
להסיר  - בארות חפירת עבודתו היתה ולכן הגבורה, למדת מרכבה היה ויצחק אורחים. והכנסת חסדים

למעלה. מלמטה הנובעים חיים' ה'מים את ולגלות המכסים, והאבנים הרפש את

יצא 36ולכן  - אברהם דיצחק: הגבורה מקו או דאברהם, החסד מקו החיצונים ביניקת חילוק גם יש
ישמעאל  עשו 37ממנו ממנו יצא - ויצחק דקליפה. חסד דקליפה.37, גבורה ,

לאברהם  יותר  גדולה שייכות בישמעאל נראית שבגילוי נמצא, שהרי ועלֿפי ֿזה - ביצחק מאשר
בקליפה  שהוא אלא - אברהם (כמו החסד בקו הוא "יצא 38ישמעאל בדרך הוא מאברהם המשכתו ואופן ,

היפ 39ממנו" הגבורה, בקו הוא יצחק ואילו שהוא ), ביצחק גם לומר התורה הוכרחה ולכן - החסד מקו ך
אברהם. של זרעו עיקר הוא יצחק - שאדרבה היינו יצחק", את הוליד "אברהם ולהוסיף אברהם", "בן

לאברהם",ו. דומה יצחק של פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה "מה רש"י שכתב מה גם יובן עלֿפיֿזה
לאביו  הבן דומה טבע עלֿפי הרי ולכאורה, מהקב"ה. מיוחדת עשיה בזה שהיתה מוכח (אלא 40שמזה

בנס  צורך היה כאן למה ואםֿכן, בדומה). אינו שמצדם סיבות יש ?41ֿאםֿכן

הוא  - ומנשמתו מגופו האב מן נלקח שהבן מפני הוא לאביו, הבן של הדמיון יובן: הנ"ל ועלֿפי
הנפש  ובתכונות בגופו לו היתה 42דומה אברהם שנשמת הפכיים, היו הנפש תכונות שמצד כיון אך .

(כידוע  בשכלם גם חלוקים היו ולכן הגבורה, ממדת יצחק ונשמת החסד, ביתֿשמאי 43ממדת בענין
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כ.28) יז, לךֿלך
יח.29) שם,
א.30) קיח, פסחים
ד.31) קיט, א. יב, תו"א וראה ב. צג, וירא אוה"ת
כאן).32) (ובאוה"ת עה"פ יקר כלי גם ראה ספורנו.
יב.33) כא, וירא
ע'34) ח"כ בלקו"ש גם לאח"ז נדפס - סוסכ"ב עד מכאן

ואילך. 100
פרשתנו.35) ריש ותו"ח תו"א
א.36) ה, ואתחנן לקו"ת ראה
ה.37) פל"ו, ויק"ר א. נו, פסחים
(ד ,38) פרשתנו בתו"ח המבואר לפי  שחסד ובפרט ואילך) ב

ממש  אחיזה צד לו ו"יש האומות, שאר כחסד אינו דישמעאל
דאברהם. המוחין" בפנימיות

ד.39) ט, שה"ש שם. לקו"ת
שם.40) הרמב"ם ובפירוש מ"ט פ"ב עדיות ראה
הקב"ה41) "ציווה פל"ז: בראשית אל באגדת כו' למלאך

אלא לאמו דומה אותו לולא תצור למה ביאור צריך וג"ז - לאביו".
לאביו.הציווי ולא לאמו דומה הי'

(42" שם: הרמב"ם בפירוש לו itlראה קרוב שכשהוא
כו'". במזגו

רמה,43) זח"ג וראה ג. מח, שה"ש לקו"ת סי"ג. אגה"ק תניא
א.
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וביתֿהלל  לחומרא נוטים היו שביתֿשמאי  בשכלם, חלוקים היו בנשמותיהם החילוק שמצד וביתֿהלל,
פניהם  בקלסתר ובפרט - הפכי ובאופן - חלוקים להיות צריכים היו טבע עלֿפי הרי מראה 44לקולא), כי ,

שכתוב  וכמו השכל, אופן לפי הוא פניו"45הפנים תאיר אדם קלסתר 46"חכמת ש"צר בכך צורך היה ולכן .
לאברהם". דומה יצחק של פניו

והעידו ז. לאברהם דומה יצחק של פניו קלסתר ש"צר התורה מספרת מדוע גם יובן הנ"ל עלֿפי
בפרשיות  ולא אברהם", בן "יצחק נזכר רק שבה תולדות, בפרשת יצחק" את הוליד אברהם הכל

יצחק  לידת אודות כשמסופר מיד 47הקודמות, הדור ליצני טענת שלילת להזכיר צריכים היו דלכאורה, -
יצחק? בלידת

- הגבורה ממדת והן החסד ממדת הן היא הקליפות שיניקת אףֿעלֿפי חסידות: עלֿפי בזה והענין
(צמצום  מהגבורה הוא יניקתם תוקף מכלֿמקום, - עשו ממנו יצא ויצחק ישמעאל ממנו יצא אברהם

דוקא  ישמעאל 48והעלם) מקליפת עשו קליפת גרועה ולכן התורה 49. את קבלו לא ששניהם דאףֿעלֿפי ,50,
מעשו. הם הצרות עיקר הרי

עבודתו  ועיקר צדקנית), היתה שרבקה (למרות עשו הוא יצחק שתולדות שרואים בשעה פשוט: עלֿפי
אינו  שיצחק הדור, ליצני טענת תוקף בא אז הנה - אברהם) עבודת מעיקר (היפך בארות חפירת היא

לאברהם. שייך

"תולדות בענין הדור ליצני טענת התורה שוללת שלכן יתורץ, (וגם ועלֿפיֿזה ועשו" יעקב - יצחק
הוא  שרה" נתעברה "מאבימלך הדור ליצני טענת שתוקף כיון בארות), חפירת מאורעות, - "תולדות"

בארות). (וחפירת עשו - יצחק שתולדות זה מצד והצמצום, הגבורה מדת מצד

הגבורה,ח. בקו הוא שיצחק אףֿעלֿפי - יצחק" את הוליד ש"אברהם לאברהם, יצחק של היחוס
החס  קו שההשפעה היפך רוצה החסד מדת מחסד: - היא הגבורה ומקור שסיבת לפי זה הרי - (אברהם) ד

דוקא  השפע) (צמצום הגבורות עלֿידי להיעשות שיכולה פעולה - להתקבל עלֿידי 51תוכל מזה: ויתירה .
בהשפעה  ותוספת ריבוי נעשה דוקא גשמים"52גבורות "גבורות בפירוש וכידוע הוליד 53. "אברהם וזהו .

דאברהם. חסדים מבחינת נמשכות דיצחק שהגבורות יצחק", את

בכללם, (וגבורה בכלל מדות שייך לא חסד, שללא לכך, נוסף לא [וזהו הגבורה כוונת אם אפילו
הוא המדות ענין שהרי הגילוי), בשביל מדת היתה מצד הוא לזולת השייכות ענין וכללות לזולתו, גילוי

בזוהר  שכתוב במה הביאור וזהו יומין"].54החסד. כולהו עם דאזיל "יומא שהיא החסד, מדת על

לעיל  המדובר תוכן גם התנועה 55וזהו ואחרֿכך מקרבת", ד"ימין התנועה להיות צריכה שתחילה ,
הגמרא  שלשון אףֿעלֿפי - דוחה" מדובר 56ד"שמאל בגמרא כי - מקרבת" וימין דוחה "שמאל הוא

הסיבה  אבל דוחה", ב"שמאל היא ההתחלה - ובפועל המקבל הזולת אצל בפועל; בעשיה הסדר אודות
היא  ההתחלה ונותן, המשפיע מדות שבסדר ונמצא, מקרבת". ה"ימין - הוא דוחה" ל"שמאל והמקור

מקרבת". ב"ימין
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(44" א): פז, (ב"מ הגמרא לשון יומתק קלסתר jtdpובזה
יצחק פני קלסתר הי' לזה קודם כי כו'", מקלסתר jtidaפנים

הנ"ל, בראשית ולאגדת - אברהם. של שעלי'פניו לשרה, דומה
גבורות. עיני'", צרה "האשה שם) (ב"מ אמרז"ל

א.45) ח, קהלת
פפ"ב,46) ו. פמ"ז, (ב"ר המרכבה הן שהן בהאבות ובפרט

נשמתם. אופן לפי הי' פניהם) (מראה שגופם בודאי הרי ו),
או 47) יצירתו בעת פניו קלסתר צר בפועל, גם אשר ובפרט,

שם). מהרש"א חדא"ג (ראה הגמלו ביום
שמקו 48) צה), ע' עת"ר (סה"מ עת"ר יעקב וישב ד"ה ראה

נוגה. קליפת רק משתלשל הימין
ט.49) לב, האזינו ספרי וראה ב. צג, וירא אוה"ת
ב.50) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא

ב.51) יב, ביאוה"ז ג. יג, ואתחנן לקו"ת
(52- בסופו. התקיעות שער דא"ח) (עם סידור שם. ביאוה"ז

שם). (סידור דוקא יצחק המשיך הברכות כל ומקור עיקר ולכן
ובכ"מ.53) שם. לקו"ת תענית. מס' ריש המשנה לשון
האזינו 54) ד"ה לקו"ת וראה ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג ראה

הל' - פ"ו. lif`c(השלישי) `nei כה שער בע"ח מצאתיו כו'
יתרו, פ' רשב"י מאמרי שער פ"א. חה"ס שער פע"ח ב'. דרוש
עיי"ש). שם. בלקו"ת למ"ש להעיר יש שם (וממ"ש ואמור תרומה

ועוד.
התוועדויות 55) - מנחם (תורת בתחלתה שובה שבת שיחת

.(30 ס"ע חמ"א
ב.56) קז, סנהדרין א. מז, סוטה
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הגילוי,ט. בשביל הוא - גבורות - יצחק של ענינו שכללות ועשו",כשם יעקב - יצחק ב"תולדות גם כך
ד  (גבורות האור שמצד תוספות - היא בזה הכוונה כנ"ל), מישמעאל, (שגרוע עשו ממנו יצא )יצחק

הבירורים. עלֿידי שנעשה כנ"ל), גשמים, (גבורות

שקאי  יצחק, שתולדות - הראשונים" על מוסיף "ואלה יצחק", תולדות "ואלה שכתוב מה גם וזהו
וא"ו  ללא חסר, תולדות נאמר (שלכן עשו על אור.57גם תוספת שפועל הראשונים, על מוסיף ,(

הניצוצות  בבירור עוסקת הפרשה שכללות כיון "תולדות", נקראת הפרשה שכללות גם מובן עלֿפיֿזה
שדוקא  עשו), (דרכי במרמה ולילך עשו בגדי ללבוש יעקב הוצרך שלכן מעשו, לברר צריכים שהיו

האלקים" לך "ויתן - לקבלם) יכול היה לא עצמו (שמצד הברכות את יעקב קיבל תוספת 58עלֿידיֿזה ,
דוקא  אלקים דשם הגבורות עלֿידי שנמשך .59האור

על יו"ד. שקאי בנים, - "תולדות" (א) יצחק": ב"תולדות הפירושים ב' קישור גם יובן הנ"ל עלֿפי
יצחק, של ומאורעותיו עניניו (ב) רש"י. כדפירש ועשו, יעקב

מה - ובדוגמת טפל. בדרך והשני העיקר, הוא אחד שפירוש אלא אמת, הם הפירושים ב' והרי
מאורעות,6שכתוב  - הוא שם הפשוט שהפירוש שאףֿעלֿפי בהבראם", והארץ השמים תולדות "אלה

המדרש  שם מפרש רק 60מכלֿמקום, בה שיש תיבה הכתוב נקט שלא מזה כי בנים, מלשון "תולדות"
הוא  כן הנה לבנים, גם שהכוונה מוכרח בנים, הפירוש גם שכולל "תולדות" אלא אחד, פירוש

ומאורעות  למעשים גם שכוונתו מוכח, בנים, ולא "תולדות", נקט שהפסוק מזה -בנידוןֿדידן:

ענין עלֿידי שבא אור וריבוי התוספת - הוא יצחק של ענינו שכתוב כי וכמו "וארבה 61הבירורים.
יצחק של שענינו יצחק", את לו ואתן זרעו ריבוי את עלֿידי שבא האור ריבוי - זרעו" את "וארבה הוא

ריבוי  נמשך עשו, את מברר שיעקב עלֿידיֿזה דוקא אשר עשו, גם אלא יעקב, רק לא כפשוטו, זרעו
האור.

עלֿפי  בנים), מלשון "תולדות" עם יצחק של לעניניו ביחס יצחק" ד"תולדות (השייכות ביותר ויומתק
בחסידות  כחץ"62המבואר "יורה להיות צריך הולדה, שתהיה בכדי כי גבורות, עם קשור ההולדה שענין ,

ז"ל  רבותינו המשכת63(וכמאמר כללות וגם החמימות, והרי מוליד), אינו כחץ יורה שאינו זרע הטיפהכל
וצמצומים. גבורות  של ענין הוא תחתונים, לאברים מהמוח הנמשכת 

בעבודתינו:יא. מזה וההוראה

עצמם  את "להשפיל" מהם תובעים כאשר נעלים. הכי בענינים רק לעסוק שרוצים כאלו ישנם
וכו'. לי מה הם: טוענים "פחותים", בענינים ולהתלבש

שלא  ולמרות דוקא. וצמצומים הגבורות עלֿידי באים אור וריבוי תוספת שאדרבה: לידע, צריך אך
ובשעה  בפרשה", "אמורים הם ה"תולדות", שישנם לדעת, צריך - ה"תולדות" את עלֿאתר רואים תמיד

וגו'" האלקים לך ה"ויתן את בגילוי גם סוףֿכלֿסוף  מקבלים העבודה, את הברכות 58שעושים וכל
בפרשה. הנאמרים

***

היה יב. רש"י (שהרי ותשובה שאלה בדרך הוא כו'", פניו קלסתר צר הקב"ה, עשה "מה רש"י לשון
הקב"ה" עשה "מה מקשה רש"י הקב"ה"): עשה "מה התיבות ללא כו'", פניו קלסתר "צר מיד לומר יכול
דבר  מתרץ ורש"י הדור; ליצני של טענתם את לשלול בכדי הקב"ה שעשה העצה היתה מה (בתמיה),

כו'". פניו קלסתר "צר - חידוש 
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(5721 שבהערה .שמו"ר
כח.58) כז, פרשתנו
פדה 59) ד"ה שם. סידור פרשתנו. סוף תו"א בכ"ז ראה

795 ע' ח"ג לקו"ש ואילך). 185 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג בשלום
ואילך.

ז.60) פי"ב, ב"ר
שם.61) סידור וראה ג. כד, יהושע
שם.62) סידור
גם63) וראה א. ערב, א.זח"ג טו, חגיגה
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גם  קושי, "קושיא", של ענין היא - יצחק את הוליד שאברהם בגילוי ניכר שיהיה הפעולה כלומר:
כו'). פניו קלסתר צר - מיוחד בחידוש צורך היה זה (ובשביל כביכול למעלה

רז "ל לשון  היינו ,64ובדוגמת ֿ סוף", ים כקריעת "קשה ענינים : כמה  קשה על  זה הרי הקב"ה לגבי שגם
כביכול.

לאברהםיג. דומה יהיה יצחק של פניו  שקלסתר כביכול הקושי  שבכמה ביאור ב"קשה" כן (וכמו
גופא: יםֿסוף דקריעת מהדוגמא יובן ענינים),

ה"קשה". עיקר מתבטא בזה לא - נד כמו נצב שהים העובדה בתניא עצם המבואר לפי ,65ובפרט
הלשון  זה על לומר שייך לא בודאי ואםֿכן וארץ, שמים מבריאת פחות הוא יםֿסוף שבקריעת שהפלא

"קשה";

הפכיים שני  היו  ֿ סוף  ים שבקריעת  בזה  למצרים"66ורק ונגוף לישראל "רפוא לא67, אם נבקע (שהרי היה
עובדי  אלו מאלו, אלו נשתנו "מה טענה הדין שמדת בשעה בה לים), נכנסים המצריים היו לא הים,

עבודהֿזרה" עובדי ואלו ד"קשה"68עבודהֿזרה הענין מתבטא בזה יש 69- השתלשלות סדר עלֿפי כי ,
ההשתלשלות  וסדרי בהגבלות הדין, במדת התחשבו לא יםֿסוף קריעת ובשעת הדין, במדת .70להתחשב

בעניננו:יד. גם יובן עלֿפיֿזה

המרכבה" הן הן ש"האבות והפכיים 71כיון נפרדים הם שור" ו"פני אריה" "פני העליונה ובמרכבה ,
(יצחק) מהשמאל" שור ופני (אברהם) הימין אל אריה "פני מזה, הפכים 72זה שני להיות יכולים לא הרי -

רוחות. ד' של מרכבה ואףֿעלֿפיֿכן לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר ביחד:

כל  שמצד כיון הדור, ליצני טענת לשלול העצה מהי הקב"ה"; עשה "מה הקושיא: מתעוררת ולכן
הפכיים. קוים ב' הם וגבורה חסד עליונה, למרכבה עד ההשתלשלות, סדר

בהגבלות טו. הקב"ה התחשב לא שרה", נתעברה "מאבימלך טענו הדור שליצני כיון אףֿעלֿפיֿכן,
שהיו  "לפי - זו פעולה וגרם עורר מה לאברהם. דומה יצחק של פניו קלסתר וצר ההשתלשלות, וסדרי

שרה". נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני

הם  גם שהרי ההשתלשלות, סדר מצד הוא כן הנה - במקומם נמצאים קליפות, הדור, ליצני כאשר
דעתם  ולחוות להתערב ומתחילים הקדושה, לתחום זיך") ("שּפארן עצמם דוחקים הם כאשר אבל ַנבראו;
מאבימלך, נלקחים שלו פרטיים שענינים רק ולא - לאבימלך בכלל שייך שהוא וטוענים יצחק, אודות

שי  מהותו, עצם שלו, ההולדה שכללות ובגלל אלא למעלה, ("דערנעמט") "נוגע" זה הרי - לאבימלך יך
ההשתלשלות. סדרי כל מבטלים זה

בעבודתינו:טז. מזה וההוראה

שהם73ידוע  לפי "אבות", נקראים ויעקב יצחק שאברהם לכך ישראל;הטעם נשמות כל ומקור  שורש
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(64. "קשין א: קע, ובזח"ב - א. ב, סוטה א. קיח, .פסחים
"d"aew 'inw.

פ"ב.65) ח"ב
וכמו 66) קשה. הלשון עליהם שנאמר הענינים בכל וכ"ה

ונוקבא. דכר הפכיים, ב' חיבור שהוא שם), (סוטה לזווגן" "קשה
מבחי' הוא מזונות שהמשכת שם), (פסחים מזונותיו" "קשין וכן

שם. בביאוה"ז כמבואר מהשתל', שלמעלה מזל
א.67) לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה
ילקוט 68) כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

כז. שם, ראובני
דינא".69) על למעבר קמי' "קשה שם: בזח"ב וכמש"כ

הוא  שהקושי קלג), ע' תרנ"ד (סה"מ ס"ב תרנ"ד החודש ובד"ה
והשתלשלות. מהשתלשלות למעלה חיבור הי' שבקי"ס מצד

כאחד,70) ורפוא נגוף שהיתה בכורות מכת זה, שמטעם
ח"ג  בלקו"ש כמבואר ובעצמו, בכבודו מהקב"ה להיות הוצרכה
הקב"ה), (לגבי קשה בזה נאמר לא אבל שם), (ובהנסמן 866 ע'
עוע"ז  מהללו הבדילם דמצרים) הע"ז (שחיטת הפסח שדם כיון

כו'.
(7146 שבהערה .ב"ר
יו"ד.72) א, יחזקאל
כי 73) ב), טז, (ברכות לשלשה" אלא אבות קורין "אין שלכן

אלו, ומדריגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש השבטים בחי'
א. נה, וארא (תו"א אדם בכל להיות צריך האבות בחי' משא"כ
התוועדויות  - מנחם תורת .12 הערה 1068 ע' ח"ד לקו"ש וראה

ואילך). 279 ע' חל"ו
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כל  להיות צריכים מישראל  אחד שבכל היינו, ודור, דור בכל אחריהם לבניהם ירושה היא האבות בחינת
האבות. עבודות

אחד  בכל להיות וצריך יכול וגבורה, חסד התכללות כו'", פניו קלסתר ד"צר הענין שגם מובן, ומזה
מסטרא  בלבאי תקיעא וחדוה דא מסטרא בלבאי תקיעא ד"בכיה הענין גם נעשה ומזה מישראל. ואחד

בתניא  שכתוב כמו .74דא",

ההשתלשלות  סדר שמצד לעיל, כאמור ההשתלשלות, וסדר הטבע מהגבלת למעלה הוא זה ענין והרי
בספרי  איתא ולכן יחדיו. להיות יכולים ואינם הפכיים, קוים ב' הם וגבורה חסד ויראה 75הנה שאהבה ,

העולם). בעניני ולא ה', בעבודת (רק בלבד הקב"ה במדת להיות יכולות ביחד

מדריגות  שתי בזה שיש שהמרירות 76[אלא (ב) בשבת. והשמחה שישי, בליל תהיה שהמרירות (א) :
במילא  הכל, שיורש האבות, של "יורש" הוא ישראל איש שכל וכיון אחת. בבת ביחד, יהיו והשמחה
באופן  עבודתו סדר ולקבוע שרוצה, האופן לבחור לתמיד) גם או לפעמים, (עלֿכלֿפנים אחד כל יכול

].זה 

מהנ"ל:יז. הוראה עוד

אברהם  של פניו שקלסתר לעשות יכול הקב"ה היה יצחק, את הוליד שאברהם יעידו שהכל בכדי
ליצחק  דומה לאברהם"77יהיה דומה יצחק של פניו קלסתר  "צר - להיפך היה בפועל אך .78.

אחד: לכל מזה וההוראה

לבחור  צריך - לבחור דרך באיזו ספק ויש הגבורה, קו או החסד קו הקוין, ב' בפני שעומדים בשעה
החסד. בקו

בתניא  רעים",79וכמבואר אהבת מצות שכר הפסיד ש"לא זאת לבד הנה יהודי, שמקרבים שבשעה ,
ה'". ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי  האי "כולי הרי

***

יצחק חי. של פניו קלסתר ונעשה ההשתלשלות סדרי נתבטלו הדור, ליצני טענת שבגלל - הנ"ל ענין
חוצה" מעינותיך "יפוצו עם גם קשור - לאברהם כסלו 80דומה בי"ט בעיקר שהתחיל פרשת 81, (ולכן,

כסלו  בחודש לעולם חלה מברכים 82תולדות בשבת הענין 83(או נפעל שבו הגאולה, חודש - כסלו)
חוצה"): מעינותיך ד"יפוצו

בזהר  דאורייתא.84איתא רזין - דאורייתא ונשמתא דתורה, גליא - תורה גופי יש  שבתורה ,

וג  דאורייתא נשמתא הנה ההשתלשלות, סדר אי עלֿפי לכאורה. נפרדים, ענינים ב' הם דאורייתא ופי
ונשמת  התורה גוף בתורה, אבל כזה, ענין ישנו (ב"עבודה", נשמה ומגוף גוף מנשמה לעשות אפשר
בגילוי, - דאורייתא גופא שלו: האופן יש מהם אחד ולכל עצמם). בפני ענינים ב' לכאורה הם התורה

סוד). זה אין שוב - זאת מגלים וכאשר סודות, - "רזין" מהשם (וכמובן בהעלם - דאורייתא ונשמתא
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ספל"ד.74)
ה.75) ו, ואתחנן
ורפי"א.76) פ"י אגה"ת תניא ראה
על77) להיות הוצרכה שההעדאה יצחק zekiiyמכיון

הטענה). הי' זה על (כי ואברהם
לצר 78) כח והנתינת הסיבה שהיא עתיק, בבחי' וכמו"כ

ימינא. כולא סי"ט) (כדלהלן כו' קלסתר
תורת 79) ואילך. 133 ע' ח"א לקו"ש בארוכה וראה לב. פרק

ישראל  אהבת קונטרס ואילך. 37 ע' חי"א התוועדויות - מנחם
וש"נ. תשל"ו). (קה"ת

יבוא.80) שאז להבעש"ט המשיח ונתבאר מענה נסמן -
ח  התוועדויות - מנחם תורת .1119 ע' ח"ד 84.בלקו"ש ע' ל"ג

ובכ"מ.
(81.112 ע' שלום תורת סה"ש
וז"ל:82) א) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

. השנה כל של הפרשיות "המועדים לאותן שייכות יש בכולן .
בהן". שחלות

בשיחת83) כדלעיל  החודש, ימי  כל  שרה שכולל  חיי ש"פ
.(265 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת 20 הערה

א.84) קנב, ח"ג
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התורה, פנימיות של המעינות את להמשיך יש חוצה". מעינותיך "יפוצו ומכריז: בא כסלו י"ט אמנם,
ב"חוצה". גם - הפצה של ובאופן

שלפני - (בעוד ודעת בינה חכמה והשגה, בהבנה התורה פנימיות המשיכה חב"ד שחסידות לכך נוסף
כלֿכך  בהשגה ההתלבשות היתה לא פטרבורג, לפני - גופא הזקן אדמו"ר אצל ואפילו הזקן, ),85אדמו"ר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שכותב כפי אופן 86ועד באותו בהשגה חסידות שילמדו תובעת חב"ד שחסידות ,
גם  המעיינות להפיץ תובעים לזה, נוסף הנה - עצמו הלומד של ה"חוצה" - בנגלה סוגיא שלומדים

בחוצה  שנמצא לזולת כפשוטו, -ב"חוצה"

את  להפיץ צריך תחתון היותר בחוצה שאפילו כלומר, הגבלות. בלי סתם, "חוצה" מזה: ויתירה
המעיינות.

שכתוב  וכמו הגבלות, ישנן דתורה נגלה על אפילו ביותר: גדולה תמיהה זו הרי "ולרשע 87ולכאורה,
חוצה"? מעינותיך "יפוצו אומרים איך ואםֿכן, חוקי", לספר לך מה אלקים אמר

לא  אזי יתברך, בעצמותו שמושרש יהודי, של במהותו נוגע שזה שבשעה ההוראה, באה זה על אך
לאברהם, דומה שיהיה יצחק של פניו קלסתר מהפך והקב"ה ההשתלשלות, סדר בהגבלות מתחשבים

(גבור  בהעלם היא ההשתלשלות סדרי שמצד התורה, פנימיות שגם (חסד,והיינו, בגילוי תבוא - יצחק) ה,
אברהם).

הידוע  אבן 88וכמשל לשחוק אלא עצה נותרה שלא עד ביותר, שחלה מלך מבן הזקן , אדמו"ר של
המכתירה" העטרה "נזר הכתר, יופי כל תלוי היה זו טובה באבן אשר - המלך בכתר רק שהיתה טובה
חיי  לגבי וכאפס כאין זה הרי המלכות, כתר של היוקר על הבט שמבלי המלך, ואמר לשתות, לו ולתת -

בנו.

מיתה - חייב המלך בכתר המשתמש דין, המלך 89עלֿפי בן בשביל לגמרי הכתר את מאבדים וכאן .
המלך  אינו הרי המלך, בן היותו בן 90(שעם של ועצמותו במהותו שנוגע ענין כי אחד), אלא מלך אין ;

החשבונות. כל סרים ואז - עצמו המלך של ועצמותו במהותו גם נוגע המלך,

המלך  בן של שמצבו בשעה אפילו ענין"): גוואלדיגן ("א נפלא ענין עוד בזה מוסיף הזקן ַַואדמו"ר
שרובה  הטובה, האבן את לשחוק כדאי מכלֿמקום, הרפואה, מי את יקבל אם שספק כך כדי עד הורע

המלך. בן של פיו לתוך אחת טיפה תכנס שמא לאיבוד, תלך

***

נוסף:יט. דיוק ישנו הנ"ל רש"י בפירוש

"והעידו". אלא וכדומה, "וידעו" לא - יצחק". את הוליד אברהם הכל "והעידו הוא רש"י לשון
יצחק". את הוליד שאברהם יש "עדות ואומר: רש"י חוזר ואחרֿכך

העדות? ענין את - פעמים ושני - רש"י מדגיש מה ולכאורה,
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א 85) כב, ח"א לקו"ד (וראה 114 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך).
החסידות".86) "לימוד החסידות", "תורת קונטרס: ראה
ובכ"מ.
אמרו 87) דתורה בנגלה שגם על נוסף אבל, - טז. נ, תהלים

בזה, (שכוונתם - לשמה" שלא כו' יעסוק "לעולם ב) נ, (פסחים
הלכות  ספל"ט. תניא - לשמה" ב"לא פחותות הכי בדרגות גם
בא  לשמה שלא "מתוך כי - עיי"ש) ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת

(איכ"ר  רז"ל הבטיחו התורה, פנימיות בנוגע הרי לשמה",
סה"ז) פ"א חגיגה ירוש' פנימיות xe`ndבתחלתו. (שזוהי שבה

למוטב. מחזירו שם) קה"ע - התורה
מוהריי"צ 88) אדמו"ר אג"ק א]. [עב, מט ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו ע' ח"ג
"ולא 89) רפ"ב: מלכים הל' (וברמב"ם א כב, סנהדרין

ט). ו, אסתר למגלת מפרשים (ראה בכתרו וביותר בכתרו")
לאדוני'".90) "אסורה שם: בסנהדרין
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התורה' ב'אור המובא עלֿפי חסד 91ויובן שהתכללות קבלה, היא וגבורה,מספרי ויצחק, אברהם
עדות  אותיות ש"דעת" שם ומביא וגבורה . חסד כולל דעת כי הדעת, שם.92מבחינת עיין ,

שההתכללות- ואילך ), יד (סעיף  לעיל המדובר הענין עם  גם מלמעלה ומתאים נלקחת ויצחק דאברהם
עתיק  הכתר, פנימיות עד שעולה האמצעי קו הוא דעת כי - למעלה 93מהשתלשלות הוא עתיק והרי .

ימינא  כולא עתיקא, בהאי שמאלא דלית וגבורה, חסד -94מהתחלקות

כאמור  כי, - "עדות" "והעידו", רש"י: של הדיוק יובן של 95ועלֿפיֿזה ענינים רש"י בפירוש יש ,
הדעת. לבחינת לרמז ו"עדות", "והעידו" הלשון רש"י כותב ולכן קבלה, התורה, סודות

בזה:כ. ענין עוד

צריכים  לא לאגלויי, דעבידא מילתא על ואפילו הגלוי, דבר על דוקא. הנעלם דבר על היא - עדות
ענין 96עדות  הוא - וברוחניות גילוי. מגדר למעלה הוא עצמו שמצד ענין נמשך עדות שעלֿידי כלומר, .

מהשתלשלות  שלמעלה בחינה .97המשכת

חסד  התכללות יצחק", את הוליד ש"אברהם שהענין - העדות ענין בהדגשת רש"י מרמז זה וענין
יש  ש"עדות אלא לדבר, מקום אין - בשכל מהשתלשלות: שלמעלה בחינה המשכת מצד הוא וגבורה,

להם. להאמין חייבים שאז זאת, ראו בעצמם שהם האומרים עדים ביאת בדוגמת - כאן"

התורה.כא. סודות טמונים ענין שבכל רש"י, שבפירוש הענינים לכללות דוגמא הוא לעיל האמור
השל"ה  שכתב מופלאים.98וכמו ענינים ישנם רש"י שבפירוש ,

צריך  אך - ושלום). (חס ירידה של ענין עבורם הוא רש"י פירוש עם חומש שלימוד הסבורים ישנם
וכאשר  רש"י. פירוש לימוד במעלת מאריכים האורה' ו'לבוש ה'רקנטי' שהשל"ה, וכפי שאדרבה, לדעת,
כמאמר  סוף, כל סוף אזי כפשוטו, רש"י עם חומש פרשה יום בכל - נשיאינו רבותינו כתקנת - לומדים

דרביה",99רז"ל  אדעתיה "קאי שנין ארבעין לאחר ,

בפרשתנו - שכתוב במה מרומז זה ענין רבקה",26(וגם את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי :
ד"בן  הענין מצד לבינה"100שזהו -)101ארבעים

הפנימיות. את גם סוףֿכלֿסוף "יקחו"

הנה  ילדים, עם גם שלומדים לימוד שזהו שאףֿעלֿפי רש"י, לפירוש בנוגע אמורים שהדברים וכשם
בפועל, מעשה של לענינים בנוגע גם הוא כן שבתורה, הסודות את "לוקחים" עלֿידיֿזה דוקא
של  במצב לעמוד רוצים שאינם כאלה ישנם שלכן תחתון, היותר כח הוא המעשה שכח שאףֿעלֿפי

יתברך. עצמותו "לוקחים" עלֿידיֿזה דוקא הנה כזו, ירידה

שנאמר כב. - וגו'" הארץ ומשמני השמים מטל האלקים לך ד"ויתן הענין גם הוא הנ"ל, בדוגמת
שהרי 58בפרשתנו  כפשוטם, וגו'" הארץ ומשמני השמים "מטל (א) (הפכים): פירושים ב' בזה שיש -

פשוטו" מידי יוצא מקרא מ 102"אין זו הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל (ב) וכו'". .103שנה

אחד  בפסוק הם אלו פירושים הפכים,104וב' נושא הוא הרי הנמנעות, נמנע יתברך, עצמותו מצד כי ,
יחדיו. וגשמיות רוחניות
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פרשתנו.91) ריש
ובלקו"ת 92) ובכ"מ; באוה"ת וא"ו) בלא (דעת הלשון כן

ולהעיר  עדות". אותיות (בוא"ו) "דעות ובכ"מ: ב) (ד, פקודי
דעות. מערכת קה"י בתחלתו. תס"ט מתקו"ז

ובכ"מ.93) א. נ, שלח לקו"ת ראה
א.94) רפט, שם וראה א. קכט, זח"ג
(95) בתחלתה נח ש"פ חמ"א שיחת התוועדויות - מנחם תורת

.(192 ע'
ה'ש"ת 96) (סה"מ ש"ת עדות, ויקם ד"ה ב. כב, ר"ה ראה

ואילך). 51 ע'

פקו 97) אלה ד"ה לקו"ת ס"ד.ראה שם) באוה"ת (נסמן די
א.98) קפא, שבועות מס'
ע"ב.99) ריש ה, ע"ז

ספ"ה.100) אבות
א.101) קלז, שם אוה"ת
וש"נ.102) א. סג, שבת
ג.103) פס"ו, ב"ר
(104- מנחם תורת גם וראה .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

וש"נ. .7 ע' ח"מ התוועדויות
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דוקא  (גוף) לגשמיות "שייך" יתברך שעצמותו השמים 105וכיון "מטל הברכות ממנו נמשכים במילא ,
ההמשכות  כל כי וכו'", מקרא זו השמים "מטל דרך "לעבור" צריך שזה אלא בגשמיות. כפשוטו גם וגו'"

תורה. עלֿידי הן

***

גו'.כג. אברהם בן יצחק תולדות ואלה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בפרשתנו:כד. ולדוגמא הלכה. עניני גם בו יש כך (כנ"ל), בקבלה ענינים רש"י בפירוש שישנם כשם

הפסוק  רבקה,26על נולדה שכאשר רש"י, מפרש רבקה", את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי
רבקה. עם לחתונתו עד שנים ג' והמתין שנה, 37 בן יצחק היה שרה, מיתת בזמן

שרה  חיי בפרשת יוקשה: והיינו,106ולכאורה אמו", אחרי יצחק וינחם גו' רבקה את "ויקח נאמר
ג' היה רבקה" את ש"ויקח רש"י, פירוש ולפי אמו". אחרי "וינחם אזי רבקה" את ש"ויקח לאחרי שרק
אסור  ואמו אביו על ואפילו מדאי, יותר המת על להתקשות אסור הרי יוקשה: שרה, מיתת לאחרי שנים

חודש  מי"ב יותר ?107להתאבל

רחמנים  אתם "אי שכלי: ציווי זהו (א) כי: תורה, במתן נתחדש להתקשות שאסור שהדין לתרץ, ואין
(מהקב"ה) ממני" ניתנה"107יותר שלא עד התורה כל האבות "קיימו (ב) וניחום 108. אבלות דיני (ובפרט

תורה אבלים מתן קודם שהיו שמפורש להתנחם"109- "וימאן הפסוק על (ג) בגלל 111איתא ,110), שזהו ,
חודש  מי"ב יותר להתאבל שייך לא תורה) מתן קודם (גם הנה זאת, לולא אבל חי, באמת היה .112שיוסף

לבית  יצחק הלך לחתונתו, עד העקידה שבין הזמן שבמשך רז"ל, שאמרו מה עלֿפי - בזה והביאור
ועבר  שם של לגןֿעדן 113מדרשו הלך נוספת, ולדעה .114.

בפרשתנו - רש"י פירוש עוד מתורץ השניה הדעה שלפי :115ולהעיר,

הפסוק  מדרשות 116על לבתי פירש זה שנה, י"ג בני שנעשו "כיון רש"י: מפרש הנערים", "ויגדלו
פירש  עצמו רש"י בזה: ומקשים אלילים". לעבודת פירש של 117וזה משנותיו שנים ה' קיצר שהקב"ה

יוצא  בנו בן עשו את יראה "שלא בכדי שנה), 175 רק חי ולפועל שנה, 180 לחיות ראוי (שהיה אברהם 
רעה". ראה לתרבות שנתיים שבמשך נמצא, שנה, 13 בגיל אלילים לעבודת פירש שעשו הנ"ל, ולפי

אותם" בלדת שנה ששים בן "ויצחק (שהרי רעה לתרבות יוצא עשו את 11813אברהם במלאת ואםֿכן, ,
שנה  מאת בן "ואברהם (כי שנה 173 בן אז אברהם היה ובמילא, .73 בן יצחק היה ועשו, ליעקב שנה

בנו" יצחק את לו שנה)?119בהולד 175 גיל עד חי והרי - (
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(105.120 ע' .12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
סז.106) כד,
ב.107) כז, מו"ק
(שאברהם 108) א פב , קדושין ב. כח, תו"א יומא  וראה - קיים)

ליצחק, גם שלימד ד, ובב"רסז, ובניו. ליעקב לימד פצ"ה,ויצחק
דקדוקי משמר - אברהם - "והי' בניו".ג: את מלמד והי' תורה
ה). כו, (פרשתנו עה"פ רמב"ן וראה

א).109) כ, מו"ק בבלי ג"כ (וראה ה"ח פ"ג מו"ק ירושלמי
א. יד, סוטה

לה.110) לז, וישב
עה"פ.111) פרש"י כא. פפ"ד, ב"ר
אומר112) יוסי ר' (פל"ב) בפרדר"א עשה ומ"ש שנים שלש

הוא  כי כפשוטו, לפרש א"א (א) - כו' אמו שרה על אבל יצחק
jtid ר"י (ב) שם). הרד"ל כלשון הדין, על יתר (ולא כנ"ל הדין

הוא כדי lc`שם שנים ג' יצחק דחכה בפירש"י) (הובא כמ"ד
שרה. אבל מפני ולא לביאה, ראוי' שתהא

פנ"ו,113) ב"ר וראה סב. כד, שרה חיי יט. כב, וירא תיב"ע
יא.

מאמר 114) סג. כד, ח"ש חזקוני כאן. בריב"א (הובא מדרש
כטֿל). סעיף ח"ג מאמרות) עשרה (בספר חי כל אם

מבה"ח115) תולדות, ש"פ שיחת גם כסלו ראה וער"ח
תורת  ואילך). 162 ע' ח"י התוועדויות - מנחם (תורת ס"ג תשי"ד

"רשימות" .213 ע' ריש חל"ה התוועדויות - ע'מנחם כא חוברת
.41 הערה 114 ע' ח"כ  לקו"ש .15

כז.116) כה, פרשתנו
ל.117) שם,
כו.118) שם,
ה.119) כא, וירא
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התוספות' מבעלי זקנים אבל 120ב'דעת במטמוניות". מרד חי) עדיין היה (שאברהם ש"שנתיים מתרץ,
חמש  עוד שיחטא אפשר היה הרי במטמוניות, שנתיים שיחטא אפשרות היתה אם מובן: אינו זה תירוץ

אברהם? מחיי שנים חמש לקצר צורך יהיה ולא במטמוניות, שנים

זה  רש"י פירוש מתרצים עדן, בגן (שנתיים) זמן משך היה שיצחק הנ"ל, לפי שעשו 121אבל שבשעה -
לאחרי כבר זה היה רעה, לתרבות ב יצא היה שיצחק הזמן כי אברהם, לחשבון גןֿעדן פטירת עולה אינו ,

(כי יצחק 162חיי בן היה כשאברהם ובמילא, בראשית). מעשי שנשתנו - מהזמן למעלה הוא גןֿעדן
הנערים", "ויגדלו וכאשר שנה. 60 בן רק יצחק היה יצחק, מלידת שנה 62 שחלפו למרות הנה שנה,

שנה  175 לגיל אברהם כבר הגיע שנה, 73 בן אז היה ויצחק שנה, 13 לגיל הגיעו ועשו -שיעקב

לא  לכן מקודם כי - יצחק  התאבל שרה, מפטירת שנים ג' כבר שחלפו שאףֿעלֿפי מובן, ועלֿפיֿזה
בגןֿעדן  או ועבר, שם של מדרשו בבית שהיה (כיון מפטירתה אבילות 122ידע נהג לו, שנודע ובשעה ,(

אמו" אחרי יצחק "וינחם - ומיד  רחוקה, שמועה .123כדין

***

שליט"א:)כה. אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (במהלך

ומישראל" מה' נקיים "והייתם הקשורים124מצד הענינים פרטי שקלים (ככל במסכת שנתבארו )125בזה
להבהיר: ברצוני -

באמצע שישנים כאלו שישנם העובדה על תרעומת שיש המסדר"126ההתוועדות כיון ב"ועד חשבו ,
מקומות את לבטל - "המצאה" רגליו,127הישיבה על על לעמוד הקהל כל את להכריח ועלֿידיֿזה ,
לישון... אפשרות תהיה לא ובמילא

בעמידה  ישנים שהיו השואבה בית לשמחת בנוגע אמנם כו'].128[מצינו רחוקה מציאות זוהי אבל ,

וכו'. רצוני והיפך כוונתי היפך זהו ואדרבה, שלי, המצאה זו היתה שלא ידוע להוי ובכן:

הענין.- יסודר ולהבא מכאן אבל ומיד, תיכף לישב שיוכלו לסדר שיעשה" "בכדי אם יודע -אינני

ארוך; זמן משך רגליהם על לעמוד שיצטרכו חסֿושלום יהודים לצער יתכן לא

"האמורים  הוא רש"י לשון אם להם איכפת שלא [בגלל "געזונטערהייט..." לישון שימשיכו מוטב
למטה" "האמורים או "ימין 129בפרשה" להיות צריך שתחילה ירשמו אם להם איכפת לא כן וכמו ,

ואחרֿכך מקרבת"מקרבת" וימין דוחה "שמאל הוא הגמרא שלשון אףֿעלֿפי דוחה", וכיוצא ,130"שמאל
אוד  יחלמו לא וגם משנתם, אותם מבלבלים אינם כאלו ענינים קפידא בזה. תהיה לא ובודאי ותם...],

ארוך. זמן במשך רגליהם על ולעמוד חסֿושלום להצטער אותם יכריחו שלא ובלבד עליהם,
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הירוש').120) (בשם כז כה, שם
שם.121) ריב"א
(וכן 122) שנים" ג' כו' לה "המתין כאן רש"י שממ"ש ואף

תירוץ  על שחולק בהכרח ט), כח, פרשתנו יג. טו, לךֿלך רש"י
עד  העקידה משעת שנים ה' עברו הריב"א דלשיטת הריב"א,

יצחק, על f`yנשואי הוא הריב"א ותירוץ - שנה ארבעים בן הי'
יצחק  אשר במדרש הכתוב מ"מ, - הנערים ויגדלו שעה"פ פירש"י
גם  אשר שסובר (ורק כן ס"ל רש"י גם העקידה, לאחרי בג"ע הי'
נמנים  אלו שנים ג') מקוטעות שהם - מעט ויותר שלימות (ב'

שנותיו). במנין
יצא  ומשם בג"ע, יצחק שהי' ובחזקוני, ע"מ שבס' במדרש
נוסח  ואולי כו'. ברבקה ופגש סג) כד, שרה (חיי בשדה" "לשוח

הריב"א. מצא אחר

(123) לע"ע לידינו הגיעה לא - האחרונה ).l"endהשיחה
כב.124) לב, מטות
ה"ב.125) פ"ג
פעם,126) זה על עורר שכבר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו'. הועיל וללא פעמים, ושלש פעמיים
כקריעת 127) ד"קשה הענין אודות כשדובר השיחה, בהמשך

- סי"ב) (לעיל כביכול הקב"ה לגבי גם "קשה" שזה סוף", ים
פעולה  עושים כאשר בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר

לישב יוכלו שלא כדי דבר מסויימת זה אין - השולחן יד על
והראי', זאת!..."קשה", לעשות הצליח המסדר" ש"ועד

א.128) נג, סוכה
ס"א.129) כנ"ל
ס"ח.130) כנ"ל

המשך בעמוד צקד
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Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â ,"...È˙Ú„È ‡Ï" ÏÚ È"˘¯ È¯·„
שבפרשתנו  מותי" יום ידעתי "לא המילים 1על

רש"י  אדם 2אומר מגיע אם קרחה בן יהושע ר' "אמר :
שנים  וחמש לפניהם שנים חמש ידאג אבותיו לפרק

קכ"ג  בן היה ויצחק כן, אמי 3לאחר לפרק שמא אמר ,
שנים  חמש בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא מגיע, אני
אמי, לפרק שמא מותי, יום ידעתי לא לפרקה. סמוך

אבא". לפרק שמא

להבין: יש

"לא  יצחק לדברי סיבה רש"י מחפש מדוע א)
לפניֿכן  אמר בעצמו יצחק אשר בעוד מותי" יום ידעתי

זקנתי"? נא הנה "ויאמר הסיבה: את

בעל  של שמו את רש"י מציין מה לשם ב)
ניתן 4המאמר  ואשר בפירושו, מובן שאינו הדבר מהו ?

יהושע  ר' דברי הם שאלה הידיעה, באמצעות להבינו
קרחה? בן

.·
¯Â‡Ï ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘ Ô‡Î ¯È·ÒÓ È"˘¯

˙Ó„Â˜‰ ‰˘¯Ù· ¯ÂÓ‡‰
הקודמת  בפרשה הוא: לכך "ויברך 5ההסבר נאמר

(אברהם) "נתיירא מסביר ורש"י יצחק", את אלקים
אמר: ממנו, יוצא עשו את שצפה מפני יצחק, את לברך
ובא  בעיניו, ייטב אשר את ויברך הברכות בעל יבוא

וברכו". הקב"ה

הרהר  מדוע השאלה: בפסוקנו מתעוררת כך אם
ושלוש  ועשרים מאה בן בהיותו מותו יום על יצחק
בעצמו, הקב"ה מאת הברכה את בקבלו והרי שנים?
ולא  ימים אריכות גם כללה בודאי היא הברכות, בעל
ושרה  אברהם שהרי זה, בגיל לדאוג צריך יצחק היה

ועשרים  ממאה יותר ימים האריכו מה', ברכה שקבלו
שנים? ושלוש

מהגיעו  נובעת יצחק שדאגת רש"י אומר לפיכך
ובאומרו  אמו, פטירת לפני שנים חמש שהוא לגיל,
לגיל  אלא זקנה, לסתם התכוון לא הוא זקנתי" נא "הנה

אמו". ל"פרק המתקרב המסויים,

בעוד  זה, כלל כאן מתאים כיצד לתמוה: אפשר אך
שנה  ושמונים מאה חי יצחק מאשר 6אשר יותר הרבה ,

להסביר  כדי – אמו? של לפרקה" "סמוך שנים חמש
חמש  אפשרויות: מספר כאן שיש רש"י, מציין זאת
אבותיו" וב"פרק אבותיו", "פרק אחרי או לפני שנים
אצל  אביו. לפרק או אמו לפרק היא שהכוונה אפשר
למעשה  התקיימה שנה, ושמונים מאה שחי יצחק,

אביו  פרק לאחר שנים חמש של .7האפשרות

.‚
˙Î¯·Ó ˙Ú·Â‰ ÌÈ˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÎÈ‰ :‰Ï‡˘‰

?'‰
עדיין  נשאר רש"י של הסברו לאחר גם לכאורה,
לתוספת  בודאי הביאה ליצחק הקב"ה ברכת הקושי:
הוספה  – עצמם לחייו תוספת ובודאי חייו, בפרטי
לפי  לחיות היה שצריך ממה למעלה ימים, באריכות
לגיל  להגיע אדם יכול טבעי באופן אפילו והנה, הטבע.
היתה, צריכה ליצחק ה' וברכת אבותיו, לפרק הסמוך
ונשאלת  אבותיו, חיי מאשר יותר לו להוסיף אפוא,

השאלה:

שנה? ושמונים ממאה יותר יצחק חי לא מדוע א)
היא  היכן הטבע, דרך לפי לחיות שאפשר הגיל זהו אם

ה' מברכת הנובעת ?8התוספת

שבהיותו  כך, על להישאל ניתנת שאלה אותה ב)
"לא  יצחק אמר כבר שנים, ושלוש ועשרים מאה בן
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ב.1) כז,
יב.2) פס"ה, מב"ר
(ממגילה 3) הסדרה בסוף בפרש"י לקמן וכן "קכג", בכ"מ הוא כן

קכב. בן בהיותו לדאוג צריך הי' ולכאורה סג. בן אז הי' דיעקב א) יז,
ולהעיר  שנים. קפ זה והי' אביו לפרק סמוך שנים ה' יצחק שחי וכמו

שלו. ת"ת הל' ריש לאדה"ז מקו"א
בעל 4) שם מציין רש"י אין הרגיל שע"ד פעמים כמה כמדובר

וב"ר  בתנחומא הם שפירושיו כותב אינו הקודם שבפסוק וע"ד המאמר,
כאן.

יא.5) כה,

ל.6) כה, פרשתנו בפירש"י כבר הובא כח. לה, וישלח
וסיבה 7) מאורע הי' באם אפילו הכוונה דכאן ד"פרק" משמע כי

העקדה  בשורת מפני שמתה בשרה – כמו יותר ימים האריך שלא בחייו
ב). כג, (פרש"י

מאביו,8) פחות שנים ה' ליצחק נקבע הטבע שמצד אפ"ל, לכאורה
– מאמו) פחות שנים ה' – גופא (ובזה אמו פרק לפי מזה) (יתירה או

הטבע, שלימות – מאביו יותר שנים ה' עד הוסיפה והברכה
רק  היתה הברכות) (בעל ה' שברכת לומר הוא גדול דוחק אבל

יותר. ולא טבע, ע"פ גם שמתאימה במדה
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המינימלית, השנים כמות זוהי הרי מותי"; יום ידעתי
פחות  שנים (חמש הטבע לפי לחיות צריך היה שהוא
הוסיפה  בודאי ה' וברכת יותר), הקצר אבותיו" מ"פרק
כבר  יצחק אמר מדוע כך, ואם – אלו לשנים משהו

מותי"? יום ידעתי "לא זה בגיל

.„
ÌÈ˘ ‰‡Ó Ì‰¯·‡Ï ÂÚ·˜ - Ú·Ë‰ ÈÙÏ

לכך: ההסבר

בת  ושרה שנים, למאה קרוב בן אברהם היה כאשר
"באים  ואף "זקנים", היו כבר הם שנים, לתשעים קרוב

הימים 9בימים" כל ימיהם, כל תוך אל באו כבר –10

להם  מברכת 11שנקבעו נבעה יותר חיו שהם והעובדה ,
להם. ה'

הגיע  ה', ברכת אילולא הטבע, שלפי יוצא , זה לפי
הימים  לאריכות שנים וחמש מאה בגיל כבר יצחק

יותר ה  שנים בחמש אבותיו", ל"פרק בהתאם מרבית
אבותיו" ב"פרק (שהרי לאביו שנקבעו השנים ממאת

האבות  פרק שהם לשנים היא בעל 12הכוונה ברכת ללא
הברכות).

יצחק, של דעתו לפי והן האמת, לפי הן כך, ואם
מספר  אותו – ליצחק רבות שנים ה' ברכת הוסיפה

לאביו: ה' ברכת שהוסיפה שנים

לו  הוסיפה ובכך שנה, ושמונים מאה חי יצחק
השנים  וחמש מאה על שנים וחמש שבעים ה' ברכת
הטבע  בדרך מירבי באופן לחיות צריך היה שהוא
– לאביו) שנקבעו השנים ממאת יותר שנים (בחמש
לאברהם  הברכה הוסיפה בדיוק שנים מספר ואותו
וחמש  בשבעים שנים: וחמש ושבעים מאה שחי אביו,

כדלעיל. לו, שנקבעו המאה מן יותר שנים

יחיה  שמא שחשש יצחק, של דעתו לפי גם וכך
הוסיפה  כבר הברכה אמו": מ"פרק פחות שנים בחמש
כדלקמן: לאמו, הוסיפה שהיא שנים מספר אותו לו
היא  הברכה ובאמצעות שנים, תשעים נקבעו לשרה
ושבע  בשלושים – שנים ושבע עשרים מאה חיתה
דעתו, (לפי לחיות צריך יצחק היה גם וכך יותר; שנים

שנים  (בחמש שנים וחמש שמונים רק הברכה) וללא
שלושים  הברכה הוסיפה שלאמו וכשם מאמו), פחות

עשרים  מאה לאחר לדאוג יצחק החל שנים, ושבע

ושלוש. עשרים מאה בן בהיותו – שנים ושתיים

.‰
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"Ú ı¯Â˙Ó˘ È˘Â˜‰

כן  לפני קושי: נשאר עדיין רש"י,13אך כותב
ברכתו  בגלל זמנו, לפני שנים חמש נפטר שאברהם

כדי  טובה", בשיבה "תבוא... לאברהם ה' של השניה

אברהם  ואם רעה. לתרבות יוצא עשו את יראה שלא
מאה  הראשונה ה' ברכת בזכות לחיות היה צריך

לקבל  היה צריך אשר שיצחק, יוצא, שנים, ושמונים

צריך  היה אביו, פרק על שנים חמש בתוספת זו ברכה
ושמונים  מאה ולא שנים, וחמש ושמונים מאה לחיות

בלבד?

בן  יהושע ר' "אמר בציינו רש"י רומז לכך לתשובה

קרחה":

ששאלו 14בגמרא  תנאים, מספר אודות מסופר

מ  ציין מהם אחד וכל ימים", הארכת "במה ספר אותם

בזכותם  ואשר במיוחד, עליהם הקפיד שהוא דברים
רבי  את גם שאלו זו שאלה ימים. לאריכות זכה הוא

נסתכלתי  לא "מימי כך: על ענה והוא קרחה, בן יהושע
רשע". אדם בדמות

סובר, קרחה בן יהושע שרבי רואים, מכאן

כנגד  שקולה רשע אדם בפני מהסתכלות שההישמרות
אתה  הן ומכלל ימים. לאריכות המביאים ענינים מספר

נגרם  רשע, אדם בפני מסתכלים כאשר לאו: שומע
הימים. באריכות קיצור

ושמונים  מאה רק יצחק חי מדוע מובן ולפיכך

אמנם, עשו. של בדמותו מלהסתכל נמנע לא הוא שנה:
גרמה  זאת בכל אך רשע, שהוא ידע לא הוא

השנים 15ההסתכלות  וחמש ושמונים שממאה לכך,
לפרק  (סמוך שנים חמש ירדו לחיות, צריך היה שהוא

כ"פרק  ימים יאריך שהוא לכך הביאה ה' וברכת אביו),

.16אביו"
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יא.9) יח, וירא
פ'10) תו"א וראה הימים. בכל שנתלבש מוסיף א) (רכד, ובזח"א

ובכ"מ. ח"ש.
א).11) כד, (ח"ש בימים בא ב' פעם באברהם ממש"נ וצע"ק
(12.7 הערה ראה – שבחייהם וסיבותיהם מאורעות גם כולל
שם.13) פרשתנו טו. טו, לך

ואילך.14) ב כז, מגילה
אמר 15) "ר"א עה"פ): וכו' בתנחומא ועד"ז א. (כח, שם מגילה ראה

דאסתכל  משום מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי שנאמר כהות עיניו
כו'. ידע לא שיצחק אף – הרשע" בעשו

דומה 16) יצחק של פניו קלסתר "צר הסדרה בריש מפרש"י להעיר
ל. כה, ומפרש"י לאברהם",
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תורה" של "יינה גם יש רש"י :17בפירוש

שנים  חמש יחיה שהוא יצחק של לחששו הסיבה
הטבע  לפי ביותר הנמוך הגיל – אמו" מ"פרק פחות
מאה  את רק יצחק החשיב אמו" ב"פרק גם (ועוד:
ללא  למעשה, חיתה שהיא השנים ושבע עשרים
העקידה  עקב כי התקצרו, שחייה בכך התחשבות

נשמתה" קו 18"פרחה של בדרגה יצחק היות היא, – (
אותם  ומדד הענינים כל על הביט הוא ולכן הגבורה.

הגבורה. מדת לפי

כאשר  אבל עצמו, כלפי רק יצחק של נוהגו היה כך
ביותר  הנעלה באופן ברכתו היתה הזולת, את בירך הוא

הענינים  את הן כללה היא והצמצום: הגבורה היפך של
בהם  ואף "ארץ", של הענינים את והן "שמים", של

הארץ" ומשמני השמים "מטל כלל הוא –19עצמם
משה  ומברכת לבניו יעקב מברכת אף הנעלות ברכות

.20לישראל 

יצחק  אשר יהודי, כל של לעבודתו ההוראה וזוהי
יצחק  משל ענינים בו ויש מאבותיו, אחד גם 21הוא :

מחמיר  הוא ולפיכך הגבורה, קו לפי נוהג יהודי כאשר
כאשר  אך עצמו. כלפי רק כך לנהוג הוא צריך וכדומה,

לפ  לנהוג עליו אחר, ליהודי הדבר החסד,נוגע קו י
טובה  רוב עליו ולהשפיע הטוב, במדת אליו להתקרב
למידה  עד והגבלות, צמצומים ללא רחבה, ביד

הארץ". ו"משמני השמים" "מטל – המירבית

(g"kyz glyie t"y ,zeclez t"y zgiyn)
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כד.17) ע' יום היום
ב.18) כג, ח"ש פרש"י
ויתן 19) ד"ה תו"ח בני. ריח ראה ד"ה תו"א וראה כח. כז, פרשתנו

ובכ"מ. שם. אוה"ת לך.
ב).20) (רמז, התקיעות שער סידור
וארא.21) ר"פ תו"א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(iriax meil)

oziy jixvíéî éab ìò øôòxtrd lr min `le -ïàk óà ,- ¨¨©©¥©¦©¨
d oziy jixv dnec` dxt xt`a.íéî éab ìò øôòdxfb dze`ne ¨¨©©¥©¦

,dnec` dxt xt` oicn dheq oic mb cnlp dey¯ ïàk äîext`a ©¨
m` `l` ,`aekirl df oic oi` ,dnec` dxtíéc÷äd z`íénì øôò ¦§¦¨¨©©¦

ïläì óà ,øLkm` ,dheq iabl -íéc÷äd z`,íénì øôòcarica ¨¥©§©¨¦§¦¨¨©©¦
.øLk,`xnbd zl`ey¯ íúäådxt xt`aïìðî ,z` micwd m`y ¨¥§¨¨§¨¨

,zayine .xyk carica minl xt`déáéúk éàø÷ éøzdnec` dxta §¥§¨¥§¦¥
df z` df mixzeq dxe`klyáéúk ,ozpe"åéìò,"miig minàîìà §¦¨¨©§¨

d z` ozepy rnyn -àLéøa øôàmind z` ozep eilreéúëe ,á ¥¤§¥¨§¦
àîìà ,'éìk ìà íééç íéî'd z` ozepy rnyn -àLéøa íéîl` ©¦©¦¤¤¦©§¨©¦§¥¨

.mzpizp zrya ilkl mind oia uvegd ilka xac oi`e ,ilkdàä̈
ãöékm` ,elld zeiernynd izy z` miniiwnäöødligz ozil ¥©¨¨

äæmind -,ïúBðm`eäöødligz oziläæ,xt`d -ïúBð.xyke ¤¥¨¨¤¥
eilre mind z` ozi dligzkly dheqn dey dxifba micnely `l`

.xt`d z` ozi,`xnbd zx`anïðaøås`y dheq in iabl mixaeqd §©¨¨
xt` iabl mby mixaeq ,leqt minl xtr ozil micwd m` carica
dny ,df ote`a miweqtd zxizq z` miayiine .ok oicd dnec` dxt
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כג ילקוט לוי יצחק על התורה

בקלי  אברהם  שמע  אשר  עקב   – ה  כו,  בראשית 
וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי

עק"ב בגי' ב' פעמים אלקי"ם בחי' גבורות, ואברהם איש 
החסד ממתיק את העקב וכו'

הוא  אברהם  בקולי,  אברהם  שמע  אשר  עקב  מ"ש 
ממתק את העקב, שהם דינים קשים וכמ"ש בלקוטי תורה 
להאריז"ל בפרשת תולדות1 דפסוק זה ע"ש, והוא כמ"ש2 
עקביים  רב,  העקב  את  לשמור  שצריך  רב,  עקב  בשמרם 

דתבונה3.
ובסנהדרין דף ע. ויחל נח איש האדמה ויטע כרם אמר 
רב חסדא אמר מר עוקבא כו' א"ל הקב"ה לנח נח לא הי' 

לך ללמוד מאדם הראשון שלא גרם לו אלא יין כו' ע"ש.
עוקבא  מר  עוקבא,  מר  אמר  חסדא  רב  דוקא  זה  אמר 
הוא מלשון עק"ב, גי' ענבים, ורב חסדא שהוא בחי' חסד 
כשמו, הוא ע"ד אברהם איש החסד, א"כ רב חסדא אמר 
מר עוקבא הוא ע"ד עקב אשר שמע אברהם כו', ולא כמו 

אדם הראשון שלא שמע ושתה מהיין דעקב.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תלט

רמז בתיבת "עקב", אותיות "עב" )בגי' חסד( סובב ומקיף 
ם שר של שכחה( שממתיק  אות "ק" )בגי' "מס" שהוא ׁשֵ
אותו, וזהו "אברהם" )בחי' חסד( הוא תיבות ב"ר מא"ה, 

ורמזים בזה

מדת החסד היא מדתו של אברהם אבינו ע"ה כמ"ש4 
חסד לאברהם. ועל אברהם עקב אשר שמע אברהם בקולי 
המתיק  עי"ז  והנה  אברהם.  שמע  שנה  עק"ב5  מספר  כי 
אברהם את העקב דבינה6, שהם בחי' דינים קשים מספר7 

1( מבואר שם דעק"ב בגי' ב' פעמים "אלקים" בחי' גבורות, ע"ש.
2( תהלים יט, יב.

3( ראה גם סימן רטו.
4( מיכה ז, כ. ראה גם זהר חלק א' דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן 

ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד'. וש"נ.
5( ראה נדרים לב, א: וא"ר אמי בר אבא בן ג' שנים הכיר אברהם את 
בוראו שנא' עקב אשר שמע אברהם בקולי חושבני' מאה ושבעין ותרין. 
ותרין, דהכי משמע עקב כמנין עק"ב שנים שמע  ושבעין  מאה  )רש"י: 
אברהם בקולי וכל שנותיו היו קע"ה, אלא בן שלש שנים הכיר את בוראו(.

6( פירוש: מבואר בחסידות, דבחי' חכמה )אמונה( "היא בחי' אחד 
האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו )תניא פרק לה בהגהה(, דבדרגא 
לקמן הערה  )ראה  ביטול בתכלית.  בחי'  זו מאיר אלקות בפשיטות, 
ד,  )איוב  שכתוב  וזהו   .)11 הערה  קכז   .5 הערה  קצז  סימן  לעיל   .7
כא( ימותו ולא בחכמה, דבחי' דין וגבורה מסתעף מבחי' בינה דוקא. 
ויכול  "אותיות",  בחי'  מתחיל  בינה  דמבחי'  מבואר,  בזה  והטעם 
להעלים על ה"אור" דחכמה )ראה הערה 7(, ומבינה גופא רק דינין 
מתערין )פי' נשתלשל( מיני' )בחי' תבונה(, וזהו שמבאר כאן דאברהם 
ממתיק בחי' אחוריים דבינה )ראה גם לקמן סימן רלז(, וכל זה מרומז 

בתיבת ובאותיות "עקב" כדלקמן.
7( ב' פעמים אלקי"ם )2 × 86( = 172, וכן עקב = 172.

ב' פעמים אלקים כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת8 
תולדות בפסוק זה ע"ש, ודינים הם בחי' אחוריים9 כידוע.

הנה מה שבינה היא בחי' דינים הוא באחוריים שלה, 
11, כמ"ש בעץ חיים12 שער 

אותיות10 מ"ס שר של שכחה11

8( וז"ל: ב' פעמים אלקים גי' עקב וכו', וזהו עקב אשר שמע אברהם 
בקולי, פי' אברהם תיקן מציאת העקב הזה והמתיקן, וזהו שכתוב בן 
עק"ב שנה הכיר אברהם את בוראו, כי אחר שתקן עק"ב זה, הכיר את 

בוראו וכו'.
9( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל דניאל ד, יד )בפסוק גזירת עירין( וז"ל: 

הנה כל סוד אחוריים סוד דינים ע"ש. וכן בעץ חיים שער אנ"ך פ"ג.
10( בעץ חיים שער )טו( הזווגים פ"ו )המצויין כאן(, מבאר דבבחי' 
לקוטי  )עיין  הוא  והחילוק  תבונה,  ב(  בינה,  א(  דרגות:  ב'  יש  בינה 
שיחות ביאורים בלקוטי לוי יצחק על אגרת התשובה סימן ח' – עמוד 
בן  )אותיות  ו"תבונה"  לעצמו,  הענין  הוא עצם הבנת  ד"בינה"   ,)82
להוליד  שיורדת  כפי  השכל  דרגת  הוא  ויראה(  אהבה  שהוא   – ובת 

מדות – תולדות ההתבוננות.
וזהו הב' אותיות מ"ס, אות מ' הוא "תבונה", ואות ס' הוא בינה, וענין 
זה מבואר בתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד רצט 
ולבוש  כלי  בחי'  בכלל, שאין שם  אור  בחי'  הוא  בחי' חכמה  וז"ל: 
לכסות. וכידוע שחכמה הוא בחי' חיוהי בכלל כמ"ש והחכמה תחי', 
ולבושים מתחיל מבינה  וגרמוהי בחי' כלים  שהוא בחי' אור בכלל, 
ולמטה, ועיין בלקו"ת בהביאור* דשבת שבתון ע"ש. ובינה היא בחי' 
כלי ולבוש לכסות על אור דחכמה, כי בבינה יש בחי' אותיות )ועיין 
מכסות  הן  שאותיות  ע"ש(  בששון  מים**  ושאבתם  בד"ה  בלקו"ת 
על האור שבתוכן. והיינו אותיות  מ"ס הוא בחי' תבונה ובינה כידוע, 
הה' ראשונה שבשם קאי על בינה בכלל, שבהקדם*** הד' להו', הנה 

מהכאת הי' על ד' נעשה מ', ומהכאת הי' על ו' נעשה ס'...
הוא  דחכמה  ההוד  וקרני  האור  על  לכסות  והלבוש  הכלי  באמת  כי 
רק בינה בכלל שהיא המכסה ומעלים על האור דחכמה. ומהיכן היא 
נעשית המ"ס דבינה, הוא מצמצום והתעבות האור דחכמה גופא, כי 
מצמצום והתעבות האור, דהיינו מבחי' האחרונה שבו בכלל, נעשה 
מה  זהו  ע"ש.  עט"ב  א"ח  בד"ה  פכ"ט  באגה"ק  ועיין  ולבוש,  הכלי 
שאותיות מ"ס שהם הד' והו' דהה' ראשונה הם מהכאת הי' דחכמה 

על הד' ו', והוא ע"ד שמהאור מצמצומו והתעבותו נעשה הכלי...
הוא  שמחשבה  כמו  ע"ד  עדיין,  בהעלם  הוא  דבינה  מ"ס  שבחי' 
בהעלם, ואין משם עדיין יניקה ללעו"ז בחי' עץ החיים שכולו טוב, 
ומל' היא בחי' גבורות והעלם, שם ב"ן, שמהגבורות יש יניקה ללעו"ז, 
והיא בחי' עה"ד שממנו יש יניקה ללעו"ז, והוא כי מ"ס דבחי' בינה, 
שבבינה הוא הוי' בניקוד אלקים שמינה דינין מתערין בסופה, בעצמה 

היא רחמים, אך הדינן מתערין בסופה ע"ש.
הערכים  ספר  א.  נב,  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  וראה 

אותיות "סמך" עמוד רלח ואילך.
*( לקוטי תורה דרושים ליום הכפורים עמוד ע, ג.

**( שם דרושים לסוכות עמוד פ, א.
***( פירוש: מהאות "ה" )שהוא בחי' "בינה" – אגרת התשובה פ"ד( 
נעשה ב' אותיות, אות "ד" ואות "ו", )הרגל השמאל הוא כמו אות ו'(, 
והאות ד' הוא קודם האות ו'. והנה אות "ה"י" הקודם להאות "ה" הוא 
בחי' חכמה )שם(, וע"י הכאת "י" )חכמה( על ה"ד" )בחינה תבונה( 10 
× 4 = 40 נעשה אות "מ", ומהכאת אות "י" )חכמה( על האות "ו" 

)בינה( 10 × 6 = 6, אות "ס", ביחד אותיות "מס".
וראה  כו.  כה.  סעיף  תצוה  פרשת  ה'תשמ"א  קודש  ראה שיחות   )11

הערה 9.
12( וז"ל בעץ חיים שם: אב ואם בבחי' הפנים שלהם שהם הוי"ה* 



ילקוט לוי יצחק על התורהכד

הזיווגים פ"ו ע"ש.
ע"ב  הוא  רג"ל  הרגל,  אחורי  שהוא14  עק"ב  זהו13 
ואחורי  בכלל,  חכמה  שהוא  ואם,  דאב  הפנים  קס"א15 

גימטריא  והוא  דיודי"ן  דהוי"ה  רבוע  הוא,  והאחוריים  אהי"ה, 
קפ"ד**, ורבוע דאהי"ה*** עולה תקמ"ד.

והנה כשנצרף ב' שמות האלו יהיו גימטריא תשכ"ח, כי הנה אלו הם 
אחוריים העליונים כנ"ל, ונמצא שיש בהם בחי' בינה ותבונה נקרא 
אלו השמות שהם  כי  נקרא מ"ס  וזהו הטעם ששר של שכחה  מ"ס, 
גימטריא תשכ"ח הם בבינה ותבונה הנקרא מ"ס ומשם יש שכחה לפי 
שהם אחוריים, והקליפות הנקרא מ"ס אוחזין בהם, וזהו סוד שארז"ל 
)חגיגה ט:( אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים לשונה פרקו ק"א פעמים 
לפי שעד ק' פעמים יש לו שליטה כמנין מ"ס ולא יותר, ואמנם הפנים 
של אב ואם הם עולין גימטריא רג"ל כנזכר והם גימטריא**** זכור, 
ומשם בא הזכירה שהם אותיות זכ"ר י"ה שהם אב ואם הנקרא י"ה 

לפי ששם אין קליפה נאחזת. ע"ש.
*( פירוש: שם הוי' במלוי יודי"ן הוא בחכמה. אות יו"ד )ראה אגרת 
התשובה פ"ד(.  ושם אהי' בבינה )ראה סידור עם דא"ח עמוד קנח, 
ד. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשט"ז עמוד ר(. וא' הטעמים בזה 
כי שם "אהי'" ברבוע כזה: א', א"ה, אה"י, אהי"ה, בגי' דם )44(, וכמו 

שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות.
ראה לקוטי תורה פרשת פקודי ז, ד וז"ל "שם אהי' במילוי יודי"ן שהוא 
פנימיות בינה, והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל האברים 
גימטריא דם כמ"ש בע"ח"  וגם שם אהי' בריבוע  והוא מבחי' בינה, 

)שער הארת המוחין פ"ז(.
**( פירוש: הוי' במילוי יודין בריבוע בגי' קפ"ד, והוא: יו"ד )20( + יו"ד, 
ה"י )35( + יו"ד, ה"י, וי"ו )57( + יו"ד, ה"י, וי"ו, ה"י )72( = 184, קפ"ד.
***( פירוש: ריבוע דאהי' דיודין בגי' תקמ"ד, והוא: אל"ף )111( + 
אל"ף, ה"י )126( + אל"ף, ה"י, יו"ד )146( + אל"ף, ה"י ,יו"ד, ה"י )161( 

= 544, תקמ"ד.
וביחד, היינו 184 + 544 = 728, מספר "תשכח" כדלקמן.

****( וזהו רמז )דברים כה, יז-יט( "זכור... אל תשכח" ע"ש.
בחי'  על  המורה  דברים,  ד'  מרומז  "עקב"  דבתיבת  כאן  מבואר   )13

דינים, שאברהם בחי' "חסד" ממתיקם.
א( עק"ב בגי' ב' פעמים "אלקים" כנ"ל.

ב( האות "ק" באמצע תיבת "עקב" בגי' האותיות "מס", ו"מס" הוא 
)ראה תניא  ודינים  ֵׁשם שר של שכחה, ושכחה הוא מבחי' אחוריים 
"עב"  והאותיות  א(,  קסא,  עמוד   – זמירות  דוד  ד"ה  אחרון  קונטרס 

מסביב הוא בגי' חסד, הממתיק את ה"ק".
ג( עק"ב במילואו בגי' תשכ"ח.

ד( פירוש תיבת "עקב" – שהוא אחורי הרגל – מרמז על אחוריים.
ובחי'  אחוריים,  לבחי'  רמז  הרגל,  אחורי  שהוא  "עקב"  זהו   )14
"רגל" הוא בחי' ה"פנים" הוא בכללות בחי' חכמה, ומשם אין יניקה 
לחיצונים )כנ"ל הערה 3(, ובחי' אחוריים – "עקב" בכללות נק' בינה, 

כדלקמן.
ביודי"ן,  הוי'  שם  מילוי  הוא  אב(   – )בחכמה  ע"ב  שם  פירוש:   )15

כזה: יו"ד )20( + ה"י )15( + וי"ו )22( + ה"י )15( = 72.
שם אהי' )בבינה – ֵאם( במילוי יודי"ן בגי' קס"א כזה: אל"ף )בגי' 

111( + יו"ד )20( + ה"י )15( + יו"ד )20( = 161, קס"א.
נמצא ה"פנים" – היינו המילוי – דאב )חכמה( ואם )בינה( הוא בגי' 
בגי'  וכן  רג"ל,  בגי'  הוא   )233  =  161  +  72( וביחד  קסא,  עב  שם 

כי  יחשבו,  בינה  שם  שעל  דאו"א  האחוריים  הוא  הרגל 
לגבי  אחוריים  בחי'  הוא  חכמה  לגבי  נוקבא  בינה שהוא 
חכמה. וזהו עק"ב שבמלואו עי"ן קו"ף בי"ת16 הוא מספר 
בחי'  ג"כ  והוא  קס"א.  דע"ב  האחוריים17  שהוא  תשכ"ח 

מ"ס שמספרו ק' שהוא שר של שכחה כנ"ל.
הנה אברהם בחי' חסד, המתיק את העקב, שהמתיק את 
הדינים )דאחוריים18 דבינה( שהם ק' מספר מ"ס, ונרמז זה 
ג"כ בִמַלת עקב, שע"ב מספר חס"ד סובבים ומקיפים את 
אות ק' שממתיקים אותו. ונרמז זה בשמו אברהם שהוא 
תיבות ב"ר מא"ה, להורות שהמתיק המאה19 דיני, וכתיב20 
הק'  שהמתיק  והוא  ק'  מספרו  מל"ל  לאברהם,  מל"ל  מי 
דיני ע"ד מ"ש21 מי ימלל גבורות ה', שפירוש ימלל הוא 

ריכוך22 והמתקה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס סוף עמוד קע

זכו"ר.
נמצא ה"פנים" של השמות בגי' "זכור", וה"אחוריים" – היינו הריבוע 

של השמות – הם בגי' תשכ"ח כנ"ל בהערה 9.
וזהו  עק"ב, מרמז על אחורי הרג"ל, שמרמז על השכחה.

16( עקב שבמלואו עי"ן קו"ף בי"ת הוא מספר תשכ"ח – עיין עוד בזה 
לעיל סימן סא. קכט. לקמן סימן רלט.

עמוד  בראשית  התורה  אור  אחוריים:  בענין שכחה מבחי'  ראה   )17
492. שמות עמוד א'תקנט-ס. דרך מצותיך עמוד 80 ואילך.

שהדינים  מה  עוד  "וי"ל  וז"ל:  מוסיף  כאן  יצחק  לוי  בתורת   )18
דאחוריים דבינה הוא במספר ק'. הוא, כי האותיות שאחר שם* ס"ג 
ישראל  ועיין בספר תפארת  ק',  ו"כ, מספרם  זב"ז,  ו"כ,  כז"ה,  שהם 
למהרי"ח החריף ז"ל זיע"א והובא אצלי ברשימה ע"פ וטובל בשמן 

רגלו ע"ש.
*( פירוש: כידוע שם ס"ג הוא בבינה, כזה, יו"ד, ה"י, וא"ו, ה"י )בגי' סג(, 
והאותיות שאחר אותיות שם ס"ג הוא בגי' ק'. האותיות אחר יו"ד הוא 
"כזה" )32(, אחר ה"י הוא ו"כ )26(, אחר וא"ו הוא זב"ז )16(, אחר ה"י 

הוא ו"כ )26( = 100.
ההוא  ז.  סנהדרין  הגמ'  שמבאר  יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  ראה   )19
דהוה קאמר ואזיל טובי' דשמע ואדיש ]רש"י: ששומע חרפתו ושותק 
בישתי'  חלפוה  נו:([,  דף  )גיטין  דש  דדש  כמו  ואדיש  בכך,  ומרגיל 
מאה ]רש"י: הלכו להם בשתיקתו מאה רעות שהיו באות עליו על ידי 
התגר[, א"ל שמואל לרב יהודה קרא כתיב )משלי יז, יד( פוטר מים 
ראשית מדון ]רש"י: פוטר מים, המתחיל ופותח בקטטה ראשית מדון 

הוא. מדון, נוטריקון מאה דיני, לישנא אחרינא מדון בגי' מאה.[
ומבאר שם בתורת לוי יצחק וז"ל: קרא כתיב פוטר מים ראשית מדון 
ריש מאה דיני, פירוש מים הוא מדת החסד דאברהם כמ"ש זכור אב 
נמשך אחריך כמים, הנה מים בחי' דאברהם פוטר דהיינו שמסלק ריש 
מאה דיני, ריש מאה דיני הוא האחוריים דבינה שהם הריש והמקור 
להק' דיני כי בינה היא פועל גבורות, הנה מים חסד דאברהם פוטר 
את הק' דיני )ור"ת פוטר מים ראשית מדון הוא מספר ה"פ חסד, כי 

יש ה' חסדים כמו ה' אצבעות דיד ימין(. ע"ש. ראה לעיל סימן קכט.
20( בראשית כא, ז.

21( תהלים קו, ב.
22( ראה עד"ז גם לעיל סימן ל. מט. עג. קכט. לקמן סימן רכה.



כה

שנה  ארבעים  בן  יצחק  ויהי   – כ  כה, 
מפדן  הארמי  בתואל  בת  רבקה  את  בקחתו 

ארם אחות לבן הארמי לו לאשה

על  משתומם  משתאה  הייתי  מעודי  יעקב,  אמר  א. 
המראה, כשראיתי בספרים מדברים אודות העצם הלז לוז 
אכילה  משום  נהנה  שאינו  נכסוי,  קראוהו  ויש  שדרה,  של 
בנין  שממנו  ואמרו  שבת,  מוצאי  של  הסעודה  מזו  אם  כי 
גוף האדם ואך הוא לבדו נשאר בקבר, אחרי רקבון עצמות 
לגוף  כשאור  שהוא  לעתיד,  התחי'  תתחיל  ממנו  כי  הגוף, 
כידוע ולא נודע מה טיבן של שמות הללו שנתנו לו, ומדוע 

אינו נהנה רק מזאת האכילה בלבד.

הנעלם  במדרש  כשלמדתי  הפליאה  גדלה  מזה  יותר 
פרשת תולדות שנקרא בתורת רמאה ואמרו דהוא רמאה 
מכל שאר גרמי, לפי שאינו סובל טעם מזונות כמוהם ובג"כ 
הוא תקיף מכל שאר גרמי, והוא ליהוי עיקרא דגופא אתבני 
שם  ענין  מה  ממנו  יפלא  ולא  זה  מאמר  הרואה  ומי  מני'. 
בתואל, ומה דבר הרמאות ומ"ט אהני לי' לרמאה רמאותי' 
כולי האי, צער גדול הי' לי ע"ד זה, ובדקתי בספרים פורש 

אין להם.

ג'  שכל  השמים  מן  הראוני  בענין  עוסק  בהיותי  ועתה 
שמות הללו אחד אחד, וכל דברי העצם אחת הן, הענין הוא 
שידעו חכמי האמת אחר שבעלי ההוי' עלולים להפסד וכל 
מורכב מתפרד, אם הי' כל גופו של אדם מורכב בשוה הי' 
מקבל הזנה כולו כא', אז בבוא קצו יתפרד כולו אל חלקיו, 
הקודם,  בגוף  התחי'  צורת  שיקבל  כלום  ממנו  ישאר  ולא 
אע"פ שהשם יתברך בעל היכולת לברוא אדם מחדש, אבל 
באופן כזה פנים חדשות הי' נחשב, ואין זה הוא הגוף שסבל 
צער המיתה, כי הוא כלה בעשן ואבק דק, ואם יתהוה עוד 

גוף, אחר הוא.

ע"כ בהכרח יש עצם קטן הנשאר בגוף שאינו תחת יד 
הרקבון, ואינו כלה ובלה בקבר כי הוא יסוד קיים בו מתחלת 
שורש היצירה, לא נתהוה מהרכבה, ומשתלשל מאב לבן, 
על כן אין ההפסד שולט בו ועל כרחך אינו ניזון מן המזונות 
כדרך שאר העצמות, משא"כ בהעדרם הי' נפסד כמותם, 
כי מעת שאבדו מזונותם ואינם מושכים לחיותם, היו הלוך 
ופושט  הנפסד  המורכב  כטבע  חלקיהם  הפרד  עד  וחסר 
לפי  למזון  צריך  שאין  הקיים,  העצם  בזה  משא"כ  צורתו, 
השמים  כעצם  ספירי  פשוט  עצם  הוא  כי  מורכב  שאינו 
מזון  למשוך  צריך  ואינו  הקיום,  חזק  הוא  לפיכך  לטוהר, 
להשלים הנחסר בהתכה כי כולו מקשה הוא ואינו ניתך ולא 

מתפעל מהאיכיות.

וזה שנקרא בתואל, גי' מת עם הכולל אבל הוא רמאה, 
אבל  חלקיו,  כשאר  המת,  בגוף  כמת  שנראה  אע"פ  כי 

מת  ממספר  א'  חסר  הוא  ולכן  החיים,  שורש  הוא  באמת 
לרמז על זה שאינו מת אמיתי ולהפך בגוף החיים הוא כמו 
חלקי  שאר  מכל  שינוי  שום  בו  נרגש  שלא  מפני  רמאי  כן 
הגוף שהם נהנים מאכילה והוא נראה כמרמה אותם במה 
שבאמת אינו נהנה כלל מהמזון כאילו הוא מת, וזה מחמת 

מקשיותו ונצחיותו.

שממנו  הכולל  עם  דם  גי'  שהוא  לוז,  נקרא  זה  ע"ד  וכן 
חיות האדם, ולכן י' פעמים דם גי' מת כמש"ל, וכן זה הוא 
עיקר חיות האדם )וככה שם העיר שאין אנשים מתים בה 
לוז( אמנם נחסר ממנו ג"כ א' במספר להורות על זה כי הוא 
חי אצל המות ומת אצל החי, וזהו שקראוהו עוד נסכוי מל' 
כי נסך עליהם ה' רוח תרדמה, שנראה כנרדם, וגי' קום, כי 

אחרון על עפר יקום וישיג הגוף התחי' על ידו.
אמנם הוא נהנה מסעודה שאין בו אכילה גמורה דהיינו 
סעודת מוצאי שבת שהיא נאכלת על השובע ואין אוכלים 
לעצמות  מגעת  הנאה  שאין  באופן  גמורה  אכילה  אותה 
האחרים כי אם לזה, כי לא לאכילה הוא צריך, רק מכוונת 
ולא מגשמיות האכילה שאיננה נמצאת  נהנה  המצוה הוא 
היא  וע"כ  בלבד,  מצוה  לשם  אם  כי  נעשית  ואינה  בכאן, 
בעולם  חיים  לו  הי'  שלא  השלום  עליו  המלך  דוד  סעודת 

הזה כנודע, ונקרא חי וקיים, ודי בזה לנבון.
סדור בית יעקב – לר' יעקב עמדין ז"ל – זמירות 

למוצאי שבת

כה, כד – וימלאו ימיה ללדת והנה תומים 
בבטנה

ב. רש"י "והנה תומם" ומפרש "חסר1, ובתמר2 מלא לפי 
ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע".

מרומז  רבקה  אצל  שכבר  )הפנימי(  הטעם  לומר  יש 
ביטול  כי   – צדיקים"  "ששניהם  תמר  לידת  ע"ד  הכתוב 
הרע של עשו )שזהו תיקונו של עשו( יבוא בפועל על ידי 
פרץ" )בן תמר(, משיח צדקנו, כשיקויים היעוד3  "תולדות 
לה'  והיתה  עשו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו 

המלוכה"4, במהרה בימינו ממש.
לקוטי שיחות חלק ל עמוד 115

1( ראה ספר זכרון על פירוש רש"י כאן, שהכוונה לחסרון היו"ד ולא האל"ף*. ע"ש. 

וראה גם חזקוני ורד"ק כאן. אבל בפירוש המיוחס לרש"י )לב"ר פפ"ה, יג(: בלא אל"ף 

וראה   – ב.  עח,  בזח"ב  וכ"ה  אלף"(.  "חסר  כאן  הגירסא  שתח"י  רש"י  מכת"י  )ובא' 

בעה"ט ופענח רזא כאן, "חסר א' וחסר י' כתיב". ע"ש. ואכ"מ.

2( וישב לח, כז.

3( עובדי' א, כא.

4( ולהעיר שמשיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא )לקוטי תורה שמיני עצרת צ, 

ב. שיר השירים נ, סוף עמוד ב. ועוד. וראה זהר חלק ג קנג, ב. – וראה לקוטי שיחות 

חלק ל עמוד 188(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תולדות
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אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד אחרּֿכ אברהם, הֹוליד )ׁשמֹו "אברהם לֹומר: הזקק ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב עלֿידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי יצחק", אברהם את עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלס ּתר צר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה הימּנּו', נתעּברה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולא
ּבןֿאברהם" "יצחק ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד הֹוליד )היה ("אברהם ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

."אתֿיצחק  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

{ּכּידּוע "ּתֹולדֹות" ּבׁשם נקראת ׁשּלכן - הּפרׁשה ׁשל ענינּה עיקר ש זהּו שיחת כסלו (ראה החודש מברכים שרה, חיי פרשת בת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נתבאר)) ושם ואילך. 264 ס"ע מ"א חלק מנחם (תורת ס"ב ׁשמֹות תשכ"ה ּובפרט היא"), מילתא ("ׁשמא הענין ּתֹוכן על מֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּׁשם

ׁשּגם  מּובן, הרי הֹוראה, היא  ׁשהּתֹורה וכיון ּביׂשראל. ּופֹוסקים יׂשראל ּגדֹולי על־ידי ׁשּנקּבעּו ּבּתֹורה ׁשמֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּסדרֹות,
ּד"ּתֹולדֹות"}. הענין על־ידי ּבאים ׁשּבּפרׁשה ההֹוראֹות ׁשאר ּכל ׁשּגם ועד הֹוראה, היא "ּתֹולדֹות" ּבׁשם הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָקריאת
אבל  יצחק, אֹודֹות ּבּה נזּכר ׁשאמנם ׁשּלפניה, הּפרׁשה ּכמֹו (ולא יצחק אֹודֹות היא זֹו ּפרׁשה ׁשל ׁשּתֹוכנּה ׁשאף ְְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹוהיינּו,
יעקב), אֹודֹות הּוא עיקרם אבל יצחק, אֹודֹות ּבהם ׁשּנזּכר ׁשּלאחרי־זה, הּפרׁשּיֹות ועל־ּדר־זה אברהם, אֹודֹות ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעיקרּה
נח), ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּמפרׁש (ּכפי טֹובים" "מעׂשים לא - הּוא ּבזה הּפׁשּוט ׁשהּפירּוׁש "ּתֹולדֹות", ּבׁשם נקראת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכל־מקֹום,

ּתֹורה" ׁשל "יינּה הּתֹורה, ּפנימּיּות ּגם ּבֹו {ׁשּיׁש רׁש"י (ּכפירּוׁש ד)אּלא סעיף לקמן אי(ראה יֹותר, יּוקׁשה ועל־ּפי־זה – . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
עׂשו  אֹודֹות מסּפרת ׁשהּתֹורה ּבלבד זֹו ׁשּלא והיינּו, יצחק", ּב"ּתֹולדֹות נכלל עׂשו ׁשּגם הענינים ּפנימּיּות מּצד לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּי

כּו'" ירדּתם "למצרים ּדוקא, למּטה ניּתנה ׁשהּתֹורה סע"ב)[ּדכיון פח, הימּנּו,(שבת למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ּבעֹולם , ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ועׂשו  "יעקב יצחק}. ׁשל ענינֹו עיקר הּוא עׂשו ׁש(ּגם) אּלא  כּו'], לבררֹו ּבכדי הּתחּתֹון, מציאּות אֹודֹות לידע צריכים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרי

ׁשּכתּוב ּכמֹו יעקב, עם ולֹוחם ּומנּגד ׁשּסֹותר עׂשו, ּגם אּלא יעקב, רק לא - ּבּפרׁשה" ובפרש"י)האמּורים כג כה, (פרשתנו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
קם  "ּכׁשּזה יאמץ", מּלאֹום נמצאים "ּולאֹום הּזה הּיֹום ועד ירּוׁשלים", ׁשל מחּורּבנּה אּלא צֹור נתמּלאה ו"לא נֹופל", זה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עׂשו. הּוא אדֹום, ּבגלּות יׂשראל ּובני ְְְְֱִִֵֵֵַָָָָהּׁשכינה

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ,k jxk zegiy ihewl)

מסּוּפר  ׁשּבּה וּירא, ּבפרׁשת לעיל, הּדֹור ליצני לטענת הּמענה את לרמז צריכה הּתֹורה היתה ׁשּלכאֹורה הקׁשּו, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהמפרׁשים
יצחק. ׁשל לידתֹו ְִֵֶַָָעל

המכּסים  והאבנים העפר הֹורדת ּבארֹות, ּבחפירת עסק ׁשּלכן הּגבּורה, למדת מרּכבה היה יצחק ּכי ידּוע ׁשהרי לֹומר, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָויׁש
ּבפרׁשתנּו, ׁשּדוקא אפֹוא, מּובן ּדקליּפה. ּגבּורה עׂשו, מּמּנּו יצא למעלה. מּלמּטה הּנֹובעים החּיים הּמים וגילּוי הּמעין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
– הּגבּורה) (קו ּבארֹות ּבחפירת היה (מאֹורעֹותיו) עבֹודתֹו ועיקר ּדקליּפה), (ּגבּורה עׂשו את הֹוליד ׁשּיצחק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּכׁשּלֹומדים

זֹו. טענה לׁשלֹול צֹור ויׁש החסד), מּדת (ׁשּמדתֹו אברהם עם קׁשר לֹו ׁשאין הּטענה, ּתֹוקף מתעֹורר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאז
* * *

טבע  והלֹוא אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר צּורת את מיּוחד ּבאֹופן לצּור הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הּוצר ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּדּוע
לאביו?! ּדֹומה ׁשּבן ְְִִֵֶֶַָָהּדברים

אֹופי  ּתכּונֹות ּבעלי היּו והּבן ׁשהאב הרי הּגבּורה. למדת מרּכבה היה יצחק ואילּו החסד, למדת מרּכבה היה אברהם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאּלא
הּוצר לכן ּכּידּוע. הּנפׁש, ּתכּונֹות מׁשּתּקפֹות ּבּפנים ׁשהרי ּפניהם, ּבקלסּתר ּגם להתּבּטא היה אמּור הּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָמנּוגדֹות.

לּטבע. ּבניגּוד אברהם, לׁשל ּבדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר את ליצֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»
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:äMàì Bì¬§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑ ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ּכׁשּנֹולד  היתה צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק  ּבֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָׁשנה,
רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ּובת ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָיצחק

ׁשנים, ג' לּביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה Ô·Ï.ּונׂשאּההמּתין ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a∑ לא עדין וכי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְֲִִַֹ
ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן לבן ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָנכּתב

מּמעׂשיהם  למדה ולא רׁשע, ‡¯Ì.אנׁשי ÔctÓ∑ קֹורא צֹובה, וארם נהרים ארם היּו: ארם ׁשּׁשני ׁשם על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹƒ««¬»ְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", "צמד לׁשֹון 'ּפּדן' ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותֹו

"ּפּדן  לׂשדה: קֹורין יׁשמעאל ."ׁשּבלׁשֹון ְְְִִִֵֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr ,` jxk p"yz zegiyd xtq)

מׁשּמׁש זה וסּפּור לאּׁשה, רבקה את לקח ׁשאז ארּבעים, ּבן ּבהיֹותֹו מתחיל ּבפרׁשתנּו יצחק ׁשל חּייו ימי ּדברי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָסיּפּור
רּבים, ּדברים לֹו ארעּו ניׂשּואיו לפני חּייו ׁשנֹות ארּבעים ׁשּבמׁש אף וזאת, ועׂשו. יעקב הּוּלדת – הּסיּפּור לעיקר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהקּדמה

לנּׂשּואיו. העקדה ׁשּבין הּׁשנים ּבׁשלֹוׁש ּבגן־עדן ׁשהּייתֹו ּוכמֹו־כן העקדה, נסיֹון – ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּובראׁשם
יתּבר לֹו ּדירה  עׂשּית  העֹולם, ּבירּור אּלא לגן־עדן, העליה אֹו (העקדה), נפׁש מסירת אינּה הּכּונה ׁשּתכלית ,ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָללּמד

ּכּנאמר ילדים, ּבהּולדת קׁשּור זה ּובירּור כח)ּבתחּתֹונים. א, ּוכבׁשּוה".(בראשית הארץ את ּומלאּו ּורבּו "ּפרּו ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 369 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

?mipW 'bl zEla £̀¥§¨¦

אתאתאתאת־־־־רבקה רבקה רבקה רבקה  ּבּבּבּבקחקחקחקחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים יצחקיצחקיצחקיצחק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
ּבּפרק  ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכׁשּבא

ּונׂשאּה ׁשנים, ג' לּביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רבקה, רש"י)נֹולדה ובפירוש כ. (כה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת אחרי ׁשנים ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּפרּוׁש

ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה התאּבל (כד, עדין לרבקה נּׂשּואיו ּדעד אּמֹו", אחרי יצחק וּיּנחם . . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת על ְְִִִַַָָָיצחק

חדׁש מי"ב יֹותר להתאּבל אסּור ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ב)ולכאֹורה כז, קטן ּכל (מועד קּימּו והאבֹות , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
נּתנה ׁשּלא עד ועוד)הּתֹורה ג צה, פרשה רבה ׁשנים?(בראשית ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל אי ואם־ּכן , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב מדרש)ויׁש בשם פרשתנו בריב"א גם הובא סג. כד, שרה הּפסּוק(חיי שם)על שרה יצחק"(חיי "וּיצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו עד העקדה מּׁשעת ׁשם ׁשהיה מּגן־עדן , יצא "מהיכן –ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

נהג  ּוכׁשּׁשמע ּבגן־עדן. היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד העקדה מּׁשעת אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר זמן אּמֹו".אבלּות אחרי יצחק "וּיּנחם ּומּיד ה, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).äðL íéòaøà ïa ÷çöé éäéå©§¦¦§¨¤©§¨¦¨¨
dwax z` wgvi `UPW ,i"Wx WxiR¥©©¦¤¨¨¦§¨¤¦§¨
,`iWwe .mipW WlW zA dzidWM§¤¨§¨©¨¨¦§©§¨

ixtq idlWaC(fpy dkxa)dWlW wiQn ¦§¦§¥¦§¥©¦§¨
,i`Gr oaE dwaxe zdw ,oieW odizFpW§¥¤¨¦§¨§¦§¨¤©©
miWlWE d`n dwax dzig oM m`e§¦¥¨§¨¦§¨¥¨§¦

zdw FnM ,mipW WlWe(gi e zeny)m`e , §¨¨¦§§¨§¦
mipW WlW zA m`ÎiM dzid `lŸ¨§¨¦¦©¨¨¦
xqgW `vnY ,wgvi D`UPWM§¤§¨¨¦§¨¦§¨¤¨¥
WlW zA ,cviM ,mipW `"i mdizFpXn¦§¥¤¨¦¥©©¨

dzid WlWe mixUr zaE ,D`Up§¨¨©¤§¦§¨¨§¨
awri dclIWM oM m`e ,dclIWM§¤¨§¨§¦¥§¤¨§¨©£Ÿ
,[WlWe mixUr] (a"k) zA dzid̈§¨©¤§¦§¨
,KxAzPWM WlWe miXW oA awrie§©£Ÿ¤¦¦§¨§¤¦§¨¥

dGd xcQd sFqA i"Wx WxitcMoldl) ¦§¥©©¦§©¥¤©¤
(h gkziaA onhp dpW dxUr rAx`e ,§©§©¤§¥¨¨¦§©§¥

,oal ziaA WOiW dpW mixUre ,xar¥¤§¤§¦¨¨¦¥§¥¨¨
FzF`aE ,KxCA ddYWp mipW iYWE§¥¨¦¦§©¨©¤¤§
WxitcM ,FO` zzin lr xVAzp wxR¤¤¦§©¥©¦©¦¦§¥©
zEkA oFN` iAB glWIe zWxtA i"Wx©¦§¨¨©©¦§©©¥©¨

(g dl oldl)m`ÎiM dzid `l oM m`e ,§¦¥Ÿ¨§¨¦¦
okl .mipW miYWE mixUre d`n zA©¥¨§¤§¦§©¦¨¦¨¥
dxUr rAx` zA dwax dzidW d`xp¦§¤¤¨§¨¦§¨©©§©¤§¥
`zi` ikde ,wgvi D`UPWM mipẄ¦§¤§¨¨¦§¨§¨¦¦¨

mlFr xcqA(`"t)iAx xn` oke . §¥¤¨§¥¨©©¦
d`n dzidW `vnY f`e ,dcEdi§¨§¨¦§¨¤¨§¨¥¨
itlE .mipEEkn mipW WlWe miWlWE§¦§¨¨¦§¨¦§¦

dfxcqA EpipXX dn xnFl Kixv ¤¨¦©©¤¨¦§¥¤
mlFr(`"t)on mdxa` xfgWM , ¨§¤¨©©§¨¨¦

,dwax dclFPW xVAzp dciwrd̈£¥¨¦§©¥¤§¨¦§¨



zeclezכח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(àë)äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå àåä¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑.לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס 'עתר',נתּפּצר לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי הפצרה ח)לׁשֹון וכן:(יחזקאל העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", ענן לה)"ועתר "והעּתרּתם (שם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

וכן: ּדבריכם", כז)עלי ׂשֹונא",(משלי נׁשיקֹות ּבלע"ז "ונעּתרֹות אנקרישר"א למּׂשא, והּנם למרּבֹות .ּדֹומֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
BzL‡ ÁÎÏ∑זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, זֹו ּבזוית עֹומד סד)ּומתּפּללת זה BÏ.(יבמות ¯˙ÚiÂ∑ ולא לֹו, ¿…«ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ«≈»∆ְֹ

לּהלּה, ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע. ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ּבן צּדיק ּתפּלת ּדֹומה .ׁשאין ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áë)änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà äf¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,זֹו רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח ּזה על לּמה "אםּֿכן, וכתב: «ƒ¿…¬ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּומפרּכס  רץ יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאנכי"?.
ּומריבים  זה, עם זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, עבֹודת ּפתחי על עֹוברת ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלצאת.

עֹולמֹות  ׁשני ‡ÔkŒÌ.ּבנחלת ¯Ó‡zÂ∑ העּבּור צער ‡ÈÎ.ּגדֹול  ‰f ‰nÏ∑ ההריֹון על ּומתּפּללת .מתאּוה ְְֲֵַַָ«…∆ƒ≈ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ
L¯„Ï CÏzÂ∑ ׁשל מדרׁשֹו ‡˙Œ‰'.ׁשם לבית L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה .ׁשּיּגיד «≈∆ƒ¿…ְְִֵֵֶָƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåíénàì éðLe C ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½
éònî:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté C ¦¥©−¦¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשליח לּהעלֿידי אמר והּוא הּקדׁש, ּברּוח נאמר CË·a.לׁשם ÌÈÈb ÈL∑ ּגיים «…∆»ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈ִֵ
ּכמֹו ורּבי,ּגאים,)המּו(ּכתיב, אנטֹונינּוס החּמה אּלּו ּבימֹות לא חּזרת, ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

הּגׁשמים  ּבימֹות יא)ולא ÌÈn‡Ï.(ע"ז ÈLe∑ אּלא 'לאם' e„¯tÈ.'מלכּות'אין CÈÚnÓ∑ הם הּמעים מן ְְִִַָֹ¿≈¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈ִִֵֵַַ
לרׁשעֹו זה לתּמֹונפרדים, ıÓ‡È.וזה Ì‡ÏÓ∑.נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו אֹומר:לא הּוא (יחזקאל וכן ְְְְְִִִֶֶָֻƒ¿…∆¡»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻ

ירּוׁשלים כו) ׁשל מחרּבנּה אּלא צֹור נתמּלאה לא החרבה", ."אּמלאה ְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ילדתם חדׁשים לז' ּכי ימיה מלאּו ׁשּלא לדּתּה", ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר p‰Â‰.אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ¿ƒ≈

ÌÓB˙∑ ּובתמ רׁשע חסר, ואחד צּדיק אחד ּכאן אבל צּדיקים, ׁשּׁשניהם לפי מלא, "ּתאֹומים" .ר ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

(äë)eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬
:åNò BîL§−¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ ּדמים ׁשֹופ ׁשּיהא הּוא רבה)סימן ÚN¯.(בראשית ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער צמר מלא ׁשל ּכטּלית «¿ƒְִִֵֵֶָָÀ¿«∆∆≈»ְִֵֵֶֶֶַָָ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

dxUr zg` xar xak[E] dclFPW¤§¨§¨¨©©©¤§¥
dWn axd dWwd df lre .mipẄ¦§©¤¦§¨¨©¤
o"`niqp` dPEknd mdxa` xA dnlW§ŸŸ©©§¨¨©§¤©§¦©
dlEzal onf oipzFp opixn`C i`d i`n©©§¨§¦©§¦§©¦§¨

WcFg xUr mipW(.fp zeaezk)Dl itlie , §¥¨¨¤§¨§¦¨
aizkC ,`xTn(dp ck lirl)dxrPd aWY ¦§¨¦§¦¥¥©©£¨

,dwaxn slinl Epivn K`ide ,'eke§¥¨¨¦§¥©¥¦§¨

,onf FzF`A dzid zxbFA `lde©£Ÿ¤¤¨§¨§§©
mzd opixn`e(.fp zeaezk)oi` zxbFalC §¨§¦©¨¨¦§¤¤¥

FnM mFi miWlW m`ÎiM oipzFp§¦¦¦§¦§
:oEIr Kixve ,dpnl`l`k dxez §©§¨¨§¨¦¦

(`k).[BzLà] çëBðìFYW` §©¦§¦§
clYW fnx ,'Wwe W`' `IxhnibA§¦©§¦¨¥§©¤¤¤¥¥

FA xn`PW ,awri(gi ` dicaer)zia dide ©£Ÿ¤¤¡©§¨¨¥

FA xn`PW eUre ,W` awri(my)ziaE ©£Ÿ¥§¥¨¤¤¡©¥
:Wwl eUrak dxez ¥¨§©

(bk).øéòö ãáòé áøådAxde ,WExiR §©©£Ÿ¨¦¥§©§¥
xirv cFariWi FnM ,lFcB onf xnFlM , ©£¨¦§©§©¨§¤

ax il(h bl oldl):ck dxez ¦¨
(dk).éðBîãà ïBLàøä àöiå,Wxcn ©¥¥¨¦©§¦¦§¨

FA rlap `l oiicr xn` eia` Ed`xWM§¤¨¨¨¦¨©£©¦Ÿ¦§©



כט zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy
ּבלע"ז  פלוקיר"א ׂשער, ÂNÚ.הּמלאה BÓL e‡¯˜iÂ∑ּבׂשערֹו ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו הּכל ְְֵֵַַַָָ«ƒ¿¿¿≈»ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ

הרּבה  ׁשנים .ּכבן ְְִֵֶַָ

(åë)åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈
úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL àø÷iå©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤

:íúàŸ¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑:ּפׁשּוטֹו לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה, מדרׁש ּבֹוׁשמעּתי אֹוחז היה 'ּבדין ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

ׁשּתי  ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד צא הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹלעּכבֹו,
הּנֹוצר  עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאבנים,
ּכראׁשֹון  ללדה ראׁשֹון ׁשּיהא  לעּכב ֹו ּבא  ויעקב אחרֹון, יצא  ראׁשֹונה , ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאחרֹונה,

הּדין  מן הּבכֹורה את ויּטל רחמּה את ויפטר ÂNÚ.ליצירה, ·˜Úa∑ לגמר מסּפיק זה ׁשאין סימן ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ«¬≈≈»ְְִִִֵֶֶַָֹ
הימּנּומלכּותֹו, ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה ÚÈ˜·.עד BÓL ‡¯˜iÂ∑ֿהּואלבכֹורכם (הּקדֹוׁשּֿברּו קריתּון 'אּתם אמר: ס"א ְְְֵֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¿«¬…ְְְִִֶֶַַַָָָ

יעקב". ׁשמֹו "וּיקרא ּדכתיב: ה ּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף אחיזת )ׁשם, ׁשם על יעקב, לֹו קרא אביו אחר: ּדבר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
L‰.העקב  ÌÈMLŒÔa∑מּׁשּנּׂש ׁשנים הּללּו,י' ׁשנים וי' להריֹון, ּוראּויה ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אּה ֵֶָ∆ƒƒ»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

וׁשפחה  עליה. והתּפּלל עקרה ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ׁשעׂשה ּכמֹו לּה והמּתין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹצּפה
ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה ּבהר ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה סד)לא .(יבמות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

(æë)ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN Léà¦´¨¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים, ׁשהיּו זמן ּבהם ּכל מדקּדק אדם ואין «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, ˆÈ„.מה Ú„È∑ לצּוד ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ…≈««ƒָ

ּבפיו  אביו את מדקּדק ּולרּמֹות ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא 'אּבא, וׁשֹואלֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
N„‰.(תנחומא)ּבּמצֹות  LÈ‡∑חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם אּלה,∑Ìz.ועֹופֹות ּכמׁשמעֹו, ּבכל ּבקי אינֹו ְִַƒ»∆ְְְְְְֵֶַַַָָָָ»ְִֵֵֶָָ

'ּתם' קרּוי לרּמֹות, חריף ׁשאינֹו מי ּפיו. ּכן ‡‰ÌÈÏ.ּכלּבֹו ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»
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zeclezל zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבפיופיופיופיו אביואביואביואביו אתאתאתאת ּוּוּוּולרלרלרלרּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותתתת כז)לצלצלצלצּוּוּוּודדדד כה, (רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

היתה  ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת ּפׁשּוטן מידי ציד" "יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָהקׁשּו
עֹוסק  וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"יֹודע ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, לציד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ׁשעׂשו  מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" "יֹודע ׁשּנאמר ּומּכ ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבציד.

ּבפיו. יצחק את ּומרּמה 'צד' ְְְִִֶֶַָָָָהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה  איאיאיאיׁשׁשׁשׁש צידצידצידציד ידעידעידעידע איאיאיאיׁשׁשׁשׁש עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ויהיויהיויהיויהי ההההּנּנּנּנעריםעריםעריםערים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיגגגגּדּדּדּדללללּוּוּוּו ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
מדקדק  ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין היא אּבא וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיֹודע

רש"י)ּבמצֹות ובפירוש כז. (כה, ְְִ
והּתבן", הּמלח את מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק להחׁשיבֹו אביו את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּב'מׂשּכיל 
יאמר  ּדאּדרּבה ערמה, זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ּדתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו הארץ, עם ׁשהּוא מֹורה היה זאת "ּבׁשאלתֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהרי

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ּבּלּמּודים, לׁשמֹוע לּבֹו נֹותן ׁשאינֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹאביו
מהן  נֹוציא לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ּדלכאֹורה ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָעֹוד

זֹו"? לׁשאלה טעם ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר מעׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאחד
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, אׁשר (ל מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו "וּיּתן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

המפרׁשים ּדבארּו שם)לֹו", אריה וגור מּׁשלל (ריב"א רק ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש להׁשמיענּו רׁש"י ּדכּונת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ְִַָָהּמלחמה.

ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ּכספים למעׂשר היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ּדגם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
אֹות  ּוכׁשּמערבים עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח ּדמלח והּנה ּגדֹולה. חׁשיבּות להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

וכּו'. לבנין לבנים לעׂשּית מׁשּתּמׁשים ּובתבן ּבאֹוכלין, טעם ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָנֹותן
מעריכים  אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ׁשּכׁשּמעריכים לׁשאֹול, היתה ּדכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי ־זה
ערּובם  על־ידי ּבפעל ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו עצמם, ּבפני חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ׁשֹווי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאת

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה על־ּפי־זה ּומיּׁשב ּבׁשוים. נתוּסף ׁשאז אחרים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבדברים

(çë)ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈
:á÷òé-úà úáäàŸ¤¬¤¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו .ּומדרׁשֹו: ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk yceg y`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zgiy)

אֹותֹו ּׁשאהב "מה ּבפיו": ציד ּכי עׂשו את יצחק "וּיאהב הּפסּוק ּבפירּוׁש - יצחק ׁשמֹו ׁשּגם - האריז"ל ׁשל ּדבריו ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָיׁשנם
כּו'". הּקדּוׁשה) (ניצֹוצֹות הּקדּוׁשה מן ולקח "ׁשּצדה עׂשו", ׁשל ּבפיו ׁשהיה האֹור ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיה

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר):ּדתימא ּכמה ד)ּברציחה, נפׁשי (ירמיה עיפה "ּכי «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְִִִִֵַָָָָָ
.להֹורגים" ְְִ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

zOWM mipW dxUr Wng oA eUr¥¨¤£¥¤§¥¨¦§¤¥
.eiIgA mipW iYW cxn oM m` ,mdxa ©̀§¨¨¦¥¨©§¥¨¦§©¨

iPWnE ,ikd Dl KixR inlWExiA©§©§¦¨¥¨¨¦§©¥
WExiR ,zFIpFnhnA cxn mizpW§¨©¦¨©§©§¦¥

cxn FzFn xg`l la` ,drpvA§¦§¨£¨§©©¨©
:`iqdxtAgk dxez §©§¤§¨



לי zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(ì)íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ
éò ék äfä íãàä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑'אֹותֹו מלעיטין אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי .אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
Ì„‡‰ Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות יֹוצ עדׁשים ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת הּיֹום לתרּבּות ואֹותֹו א ƒ»»…»»…ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא קּצר לפיכ הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ואין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָרעה,
ׁשּדֹומֹות  עדׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּיצחק

ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות את (לגלּגל, להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻהאבל

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו .)וכלֿׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«
i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ּברּורה מכירה לי מכר ּכ ּברּור, ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום לפי ∑E˙¯Îa.ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»¿ְִ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא' ׁשּיקריב ּכדאי זה רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, .ׁשהעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(áì)äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬
:äøëa éì¦−§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑) ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, היא והֹולכת ועֹוד מתנֹודדת אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות אמר )עבֹודה ƒ≈»…ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין אזהרֹות 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה 'מה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעׂשו:

סג) לי (סנהדרין חפץ מה ּכן אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ'אּלּו
.ּבּה'? ָ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

(ãì)ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå zLiå©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑,רׁשעֹו על הּכתּוב מקֹום העיד ׁשל עבֹודתֹו .ׁשּבּזה «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l)BîL àø÷ ïk ìò 'åâå àð éðèéòìä©§¦¥¦¨©¥¨¨§
.íBãàC [`hWR] (`hiyt)oM lr ¡§¨¨§©¥

F`xTW rnWnmFc`dhrld mEXn ©§©¤§¨¡¦©§¨¨
Fl did xzFie ,miWcr hrn lW¤§©£¨¦§¥¨¨

ipRn mFc` FzFxwlokl .ipFnc` `vIW ¦§¡¦§¥¤¨¨©§¦¨¥
,ikd `xw Wxtl d`xp`p iphirld ¦§¤§¨¥§¨¨¦©§¦¥¦¨

ondf liWaYmFc`ip`W il ,mFc`, ¦©§¦¤¨¦¤£¦¨
,oFWNd lr ltFp oFWloM lr`EdW , ¨¥©©¨©¥¤

,ipFnc` `vIW lr mFc` Fnvr `xẅ¨©§¨©¤¨¨©§¦
mFc` FnW `xw: ¨¨§¡

éò ék.éëðà ócFxnp bxd mFId FzF`W ¦¨¥¨Ÿ¦¤©¨©¦§
eUr ligzd xW`M iM ,FOr mglPW¤¦§©¦¦©£¤¦§¦¥¨

xFAB didW cFxnp F`vn dcVA cEvl̈©¨¤§¨¦§¤¨¨¦
i`Xx mc` mEW oi`W Fl xn`e ,civ©¦§¨©¤¥¨¨©©
mFi Egwle ,`Ed `N` zFcVA cEvl̈©¨¤¨§¨§
,awrIn dvr lhpe eUr `aE ,dngln¦§¨¨¨¥¨§¨©¥¨¦©£Ÿ
WEal cFxnp didIW onf lM ,Fl xn`e§¨©¨§©¤¦§¤¦§¨
K` ,Fl lkEY `l zFcEngd eicbA§¨¨©£Ÿ©©
oke ,Fl lkEY f` mhiWtIW Fl xn`YŸ©¤©§¦¥¨©§¥

xn` KklE ,cFxnp bxd[e] dUrsir iM ¨¨§¨©¦§§¨¨©¦¨¥
ikp`aizkcM ,(`l c dinxi)dtir iM ¨Ÿ¦§¦§¦¦¨§¨

:mibxdl iWtp`l dxez ©§¦§Ÿ§¦
(`l).íBië äøëîdeW `idW dOM ¦§¨©©¨¤¦¨¨

,hrEn xaC d`pd zaFhA EpiidC ,mFId©§©§§©£¨¨¨¨¨

EPWxiY `l `A` iIgA zEnY m` ixdW¤£¥¦¨§©¥©¨Ÿ¦¨¤
:mElM dxFkAd Ll lirFY `leal dxez §Ÿ¦§©§¨§

(al)CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ¤¥¨¦¥¨Ÿ¦¥
.úeîìip` mFie mFi lkA ,WExiR ¨¥§¨¨£¦

oiaE ipiA rUtkE mixrIA oMYqn¦§©¥©§¨¦§¤©¥¦¥
z` Wxi` m` dlFcB wtqe ,zeOd©¨¤§¨¥§¨¦¦©¤

,`A`dxFkA il dG dOleahEn , ©¨§¨¨¤¦§¨¨
Yxn` xW`M Ll dPxMn`WzaFhA ¤¤§§¤¨§©£¤¨©§¨§©

:d`pdbl dxez £¨¨
(cl).'åâå åNò æáiådid xaMn ,WExiR ©¦¤¥¨¥¦§¨¨¨

.EPOn awri Dgwl oM lre ,DzF` dGan§©¤¨§©¥§¨¨©£Ÿ¦¤
ciqgd dcEdi iAx xtqA `vnpextq) §¦§¨§¥¤©¦§¨¤¨¦



zeclezלב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

åë(à)øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬
-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä̈−̈¦¥´©§¨¨®©¥¤̄¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤

ìt:äøøb íézL §¦§¦−§¨«¨

(á)ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ
éìà øîà øLà õøàa:E ¨½̈¤£¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑:לֹו אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד ּכמֹו למצרים לרדת ּדעּתֹו "אלּֿתרד ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה עֹולה ׁשאּתה .מצרימה", ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

לללל ּכּכּכּכדאידאידאידאי לארץלארץלארץלארץ חחחחּוּוּוּוצהצהצהצה ואיןואיןואיןואין ּתּתּתּתמימהמימהמימהמימה,,,, עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּגׁש לארץ לארץ לארץ לארץ ּברׁש"י ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחּוּוּוּוץץץץ מדּגׁשתהחהחהחהחּסּסּסּסררררֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּמדרׁש ואּלּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל, ארץארץארץארץ עֹולה,מעלתמעלתמעלתמעלת "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

הבטחת  ׁשעל־ידי סבּור ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ יצאת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָאם
היתה  לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם אֹותּה קנה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהארץ

לאברהם קנּויה חּסרֹון עדין ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ּכל ּכמֹו ארץ היתה והיא ּבפעל, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לעיל רׁש"י ּכתב - ז)זה כד, שרה ּבארץ.(חיי רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ : ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(â)Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´
-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà Eòøæìe§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤

éáà íäøáàì ézòaLð øLà äòáMä:E ©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½
ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk úà¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑:לכּלן אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּכן: מצינּו הּקללה לענין ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ה)"ּב ׁשהּמקּלל (במדבר לאלה", האּׁשה "והיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: סה)ׂשֹונאֹו, ׁשהּנׁשּבע (ישעיה לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם 'אהא "והּנחּתם אֹומר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

!'וכ ּכ עׂשיתי אם .ּכפלֹוני, ְְִִִִִָָָ

(ä)ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½
:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו Èz¯ÓLÓ.ּכׁשּנּסיתי ¯ÓLiÂ∑,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ
לׁשּבת  ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: ּכגֹון:∑È˙ÂˆÓ.(יבמות להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ּדברים ְְְְֲִַַָָƒ¿…«ְְְְְְְִִִִִֵֶַָֹ

ּדמים  ּוׁשפיכּות ּולביׁשת ∑È˙BwÁ.ּגזל חזיר אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות הרע ׁשּיצר ּדברים ְִִֵָָÀ«ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
עבדיו  על וחּקֹותיו הּמל ּגזרת אּלא ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשּבעלּֿפה ∑È˙¯B˙Â.ׁשעטנז, ּתֹורה הלכה להביא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ¿…»ְְֲִֶֶַָָָָ

מּסיני  .(ב"ר)למׁשה ְִִֶַֹ

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bpxzzzz 'iq `nx`t i"zk miciqgFlHile FzFOxl wiCSl xYEnC ,zxg` devn F` dxFY xtq rWx ciA Wi m`W cnl dY` o`Mn¦¨©¨¨¥¤¦¥§©¨¨¥¤¨¦§¨©¤¤§¨©©¦§©§¦§
:EPOn` dxez ¦¤



לג zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ipy meil inei xeriy

ß oeygxn f"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

(æ)àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®
íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé ék¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ

:àåä äàøî úáBè-ék ä÷áø-ìò©¦§½̈¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑,אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:על הּוא"(לעיל אחי ."אמריֿלי ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ
ìt Cìî÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½

:BzLà ä÷áø úà¥−¦§¨¬¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ נׁשמר להיֹות נזהר ולא עכׁשו', עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה Û˜LiÂ.אמר: ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְִֵֶַָָָ

(è)EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¸̈£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ
éàå àåä÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C ¦½§¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈

:äéìò úeîà-ït ézøîà ék¦´¨©½§¦¤¨−¨¤«¨

(é)áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä ãçà©©³¨¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑,ּבעם הּמלהּמיחד ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ הבאת ּכבר, ׁשכב, עלינּואם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬
:úîeé úBî BzLàáe äfä©¤²§¦§−¬¨«

(áé)àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−
:ýåýé eäëøáéå íéøòL äàî¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑,עצמּה יׂשראל ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה הּגֹוים אףֿעלּֿפי ׁשבעת Ma‰.(ב"ר)ּכארץ »»∆«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«»»
‡Â‰‰∑ רעבֹון ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ‰‰Â‡.(ב"ר)אףֿעלּֿפי ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑?לּמה ׁשניהם «ƒְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶָָ

קׁשה  והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ ÌÈ¯ÚL.לֹומר ‰‡Ó∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה ׁשאמדּוה ׁשאמדּוה אחת על ועׂשתה ְֶֶַַָָָָָָָָ≈»¿»ƒְְְֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָָָָ
למעׂשרֹות  זה, 'אמד אמרּו: ורּבֹותינּו מאה. .היה'- ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz ,zeclez t"y zgiyn)

ּובׁשערים  ׁשערים, חמיׁשים יׁשנם ּכללי ׁשּבאֹופן צדק", ה"צמח אדמֹו"ר כ"ק מבאר ׁשערים" מאה יצחק... "וּיזרע הּפסּוק ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעל
ּבכיּוון  נמצאים ׁשהם ּוכפי למּטה, מּלמעלה הׁשּפעה ׁשל ּבכיּוון נמצאים ׁשהם ּכפי ואפׁשרּויֹות: ּדרגֹות ׁשּתי יׁש עצמם ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאּלּו

ׁשערים". "מאה נֹוצרים וכ למעלה. מּמּטה העלאה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשל
ּכיון  מּלמעלה, הׁשּפעה ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" "חמיׁשים ׁשל הּדרּגה הּוא: אּלּו ּדרגֹות ׁשּתי ּבין ההבּדלים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחד

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»



zeclezלד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ipy meil inei xeriy
ׁשּמעל  נס זה מאֹור נמׁש ּכאׁשר אף ולכן, זֹו. ּדרּגה לגּבי מקֹום איזׁשהּו ּתֹופס ׁשה"מּטה" הרי למּטה, ירידה היא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשּמהּותּה
העלאה, ׁשל ּבכיוּון ׁשהם ּכפי ׁשערים" "מאה ׁשל הּדרּגה זאת, לעּומת ּבּטבע. ּכלׁשהי אחיזה לּנס ׁשּתהיה צֹור יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹהּטבע,
מּדרּגה  הּניסים ,ּולפיכ העֹולם. מן ולצאת להתרֹומם היא ה"העלאה" ּתכלית :להיפ אּלא העֹולם, למגּבלֹות קׁשּורה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָאינּה

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם ְִֵֶֶֶַַזֹו
ּבפנימּיּותם: ׁשערים" ל"מאה רׁש"י ׁשל הּפירּוׁשים ׁשני ׁשל ההסּבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוזהּו

הּתבּואה  צמיחת ּבעת ׁשרתה ׁשהּברכה לבאר יׁש המׁשכה, ׁשל ׁשּבכיוּון ׁשערים") "מאה מּתֹו) הּׁשערים חמיׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
הּמדידה  ּולאחר הּצמיחה לאחר ׁשרתה ׁשהּברכה יֹוצא, הּׁשנּיה ּבּדרּגה הּׁשערים חמיׁשים מּצד ואילּו הּטבע. ּבמגּבלֹות –ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּטבע. ׁשידּוד ׁשל ּבאֹופן הם זֹו, מּדרּגה הּנֹובעים הּניסים ּכי הּתבּואה, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהמדּויקת
מּלמּטה  העלאה היא הּמעׂשר ּתכלית ּגם ּכי מעׂשר, לצֹור הּתבּואה את מדד ׁשּיצחק על־ידי הּוׂשגה העלאה ׁשל זֹו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָודרּגה

העלאה. ׁשל ּבכיוּון היה זֹו עבֹודה על־ידי הּנֹובע האֹור ּגם ולכן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָלמעלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz zeclez t"y zgiyn)

את  למּדֹוד ּדֹורׁשת ׁשההלכה ּבאֹופן נקּבעה מעׂשר ׁשּמצות ּכיון נֹוסף: ענין יׁש היה" למעׁשרֹות זה "אֹומד רׁש"י ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבדברי
ּפֹוסקת  הּתֹורה ּתֹורה: ׁשל מדידה ּתֹורה, ׁשל מציאּות הּוא ה"אֹומד" ׁשעצם יֹוצא, – הּמעׂשר היא מּמּנה ועׂשירית ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּתבּואה
הּמדידה  אפילּו מאה. ּפי עצמּה את והכּפילה זה מאֹומד "יצאה" הּתבּואה זאת, ּובכל .וכ ּכ היא הּתבּואה ׁשּכּמּות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוקֹובעת

התּבּטלה. הּתֹורה ְְִֶַַָָׁשל
ּבּמדידה  ׁשינּוי ׁשּיחּול ייּתכן ּכיצד א זאת. להבין אפׁשר הּמציאּות, ׁשל מדידה על מדּוּבר ּכאׁשר הּׁשאלה: ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹמתעֹוררת
ׁשל  הּמׁשמעּות וזֹוהי (=אדֹון). הּבית ּבעל ּגדֹול, הּוא "רב" אמרּו": "ורּבֹותינּו רׁש"י אֹומר על־ּכ אמת'? 'ּתֹורת לפי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָהּנקּבעת

ּתֹורה. ׁשל מדידה ּגם לׁשּנֹות יכֹולים ׁשהם הּכל, על אדֹונים ּגדֹולים, זאת ׁשאמרּו אמרּו", ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ"ורּבֹותינּו
הּוא  אז רק ּפׁשּוטֹו, לפי ּגם ּכּמּובן, אׁשר ׁשּלֹו, "ּתֹורתֹו" ונעׂשית עּמֹו מתאחדת ׁשהּתֹורה ּבאֹופן ּתֹורה לֹומד יהּודי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכאׁשר

חז" אמרּו ועליו ּכביכֹול, הּתֹורה, על הּבית ּבעל להיֹות מ"רּבֹותינּו", לאחד להיֹות הם יכֹול ׁשרּבנן רּבנן, – מלכי? "מאן ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּמציאּות. היא ּכ ּפסיקתם, ּוכפי והּמלכים, ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָהאדֹונים

ׁשהּוא  ימין על ל "אֹומרים רּבנן ּכאׁשר אפילּו ּוׂשמאל", ימין ל יּגידּו אׁשר הּדבר מן תסּור "לא הּפסּוק על חז"ל ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכמאמר
ׁשהּוא  על־ּכ אֹומרים וחז"ל ׂשמאל, ׁשהּוא מגּדירה אמת' 'ּתֹורת אׁשר ענין אפילּו ּכלֹומר, ימין". ׁשהּוא ׂשמאל ועל ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹׂשמאל

להם. לׁשמֹוע יׁש – ּתסּור..." "לא עצמּה: הּתֹורה ּפֹוסקת ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹימין,
אמת', 'ּתֹורת הּתֹורה, ּכאׁשר ימין. נעׂשה הּוא – ימין ׁשהּוא ׂשמאל על אֹומרים ׁשחכמים ׁשעל־ידי־זה ,מּכ יֹותר לֹומר, ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹויׁש
,להיפ ינהגּו ׁשּלמעׂשה הּתֹורה ציותה זאת ּובכל "ׂשמאל" נׁשאר אכן עצמֹו ׁשהּדבר לֹומר הּכּונה אין ּתסּור", "לא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּפֹוסקת
היא, הּכּונה אּלא לאמת, ּבניגּוד לפעֹול ּתצּוה אמת' ׁש'ּתֹורת ייּתכן לא ּבאמת ׁשהרי "ימין", ׁשּזהּו אֹומרים חכמים ְְְְֱֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכי
ּפסקם, ׁשעל־ידי לׁשּנֹות, הּכח את לרּבנן העניקה עצמּה הּתֹורה הרי "ׂשמאל", אמת' 'ּתֹורת מּצד מּוגדר זה ׁשּדבר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּלמרֹות 

"ימין". ּבאמת להיֹות ׂשמאל, ּפסקם, לפני ׁשהיה, הּדבר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיׁשּתּנה
החֹודׁש קידּוׁש ּבענין ּבית־ּדין ׁשל ּפסק־ּדין ׁשעל־ידי עלי", ּגֹומר "לא־ל הּפסּוק על הּירּוׁשלמי ּבּתלמּוד לּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָּבדֹומה
כן, לפני ׁשּנתקּבלה העדּות ּביטּול על־ידי ּגם יּקבע הּדין ׁשּפסק ייּתכן והרי והּמציאּות, הּטבע מׁשּתּנים הּׁשנה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָועיּבּור

וכּדֹומה. ּתֹורה) ׁשל (מציאּות אחרת נפסק לפיה ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָואׁשר
מקּמי  קיימי ולא ּתֹורה, ספר לפני) קמים (=אׁשר מקּמי ּדקיימי אינׁשי ׁשאר טּפׁשאי "ּכּמה הּגמרא לדברי ההסּבר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹזהּו
חכמים  (=ּובאּו חדא ּבצרּו רּבנן ואתּו ארּבעים, ּכתיב ּתֹורה ּבספר ּדאילּו חׁשּוב), אדם לפני קמים (=ואינם רּבה  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּגברא
הּתֹורה. ׁשל המדידֹות את ּכביכֹול, לבּטל, ּכח להם העניקה הּתֹורה הּתֹורה. על הּבית ּבעלי הם ׁשחכמים – אחד)" ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהפחיתּו
הּמּכה  את הּיּסּורים, את להפחית חכמים ׁשל ׁשּבכֹוחם מרע", "סּור ׁשל הענין לגּבי ׁשם הּגמרא זאת ׁשאֹומרת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּוכׁשם
הׁשּפעה  לעֹורר "רּבֹותינּו" ׁשל ׁשּבכֹוחם טֹוב", "ועׂשה לגּבי ּגם ּכ ּבּתֹורה, הּכתּובים יּסּורים אפילּו יהּודי, ׁשל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהארּבעים,
ּומזֹוני, חּיי ּבבני טּוב רב ׁשּיּגיע – ּבברכה הּתֹורה מדידת את אפילּו המדידֹות, ּכל את ּולבּטל עצּומה ּבכּמּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָמּלמעלה

רויחי. – ְְִֵָּובכּולם
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קקקקׁשׁשׁשׁשהההה והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה קקקקׁשׁשׁשׁשהההה יב)ׁשׁשׁשׁשהארץהארץהארץהארץ כו, (רש"י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ("אינּה הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש חֹוזר מה ּבּׁשנהההיאההיאההיאההיאלׁשם ּבארץ ההיאההיאההיאההיא.. (ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
החס  ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, ההיא). לרעה ּובּׁשנה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ



לה zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
ׁשהפכה  הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ  ׁשל והחּסרֹון  מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" מ"אינּה ׁשהפכה הארץ, על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּגם

מּמׁש. ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" ְְְִִֵַָָָָָָמ"אינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 47 'nr d wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

ּדּדּדּדגןגןגןגן???? זרעזרעזרעזרע ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיצחקצחקצחקצחק ללללֹוֹוֹוֹומרמרמרמר """"חסחסחסחס־־־־ווווׁשׁשׁשׁשללללֹוֹוֹוֹוםםםם"""" ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממּדּדּדּדּוּוּוּועעעע
יצחק" "וּיזרע הּפסּוק יב)על אליעזר(כו, ּדרּבי ּבפרקי ּכל (רפל"ג)איתא את לקח אּלא חס־וׁשלֹום, ּדגן זרע יצחק "וכי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לענּיים". צדקה וזרע ממֹונֹו ְְְֲִִַַַַָָָָמעׂשר
"חס־וׁשלֹום"? זה על ׁשאֹומרים ּכ ּכדי עד ּדגן, זרע ׁשּיצחק ּבזה הּפלא ּגֹודל מהּו ּתמּוּה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָולכאֹורה

הּתניא ּבספר ּׁשּכת ּוב מה על־ּפי זה לבאר קדֹוׁשים (פכ"ג)ויׁש היּו איבריהם ׁשּכל הּמרּכבה, הן ׁש"הן הּקדֹוׁשים האבֹות על ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ימיהם". ּכל . . הּזה עֹולם מעניני ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּומּובדלים

חּיים' 'ּתֹורת נ"ע)ּובספר האמצעי אדמו"ר טרּדא (לכ"ק ׁשּום זה ּבעסק "אין ּכי ּדוקא, צאן רֹועי האבֹות היּו זה ׁשּמּטעם מבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבחריׁשה  ּודאגה טרּדא יׁש האדמה "ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן לבּדֹו". לה' ּבלּתי מחׁשבה מּכל ּפנּוי להיֹות יּוכל הּיֹום וכל ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלל,

ּוקצירה" ב)ּוזריעה קב, ויחי חיים .(תורת ְְִִָָ
מע  ּומּובּדל קדֹוׁש ׁשהיה ׁשּיצחק להיֹות אפׁשר ּדהאי והיינּו, חס־וׁשלֹום", ּדגן זרע יצחק "וכי ּבּמדרׁש מתמּה ניני ולכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

חס־וׁשלֹום! ּוקצירה" ּב"זריעה התעּסק הּזה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעֹולם
אין  ולכן לענּיים", צדקה "זרע ּכי־אם "ּדגן" זרע לא ּכי לבּדֹו", לה' "ּבלּתי היתה היא ּגם יצחק ׁשּזריעת מתרץ, זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

לבּדֹו". העליֹון "רצֹון אּלא ּגׁשמי, ענין הּדגן את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבזריעתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ׁשערים. מאה ׁשּמצא זה על נֹוסף ענין הּוא ה' ׁשּויברכהּו מׁשמע ׁשערים, מאה גֹו' וּימצא לאחרי ה', ויברכהּו ׁשּנאמר ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדמּזה

ß oeygxn g"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ

i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑אבימל ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים: .(ב"ר)ׁשהיּו ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

גו'. האיׁש וּיגּדל עצמֹו, ּביצחק הגּדלה נעׂשה גֹו' יצחק וּיזרע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָׂשעל־ידי
ג' ּכנגד הם הּגדילֹות ׁשג' לֹומר, ויׁש ּפעמים. ג' ּגדל הּלׁשֹון ּכאן ׁשאֹומר מאד, ּגדל ּכי עד וגדל הלֹו וּיל האיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוּיגּדל
היא  ׁשּבכללּות (וּיזרע), האתערּותא־ּדלתּתא ער ׁשּלפי ההמׁשכה היא האיׁש, וּיגּדל ויברכהּו. וּימצא ּדוּיזרע ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהענינים
המׁשכת  הּוא ׁשּבכללּות (וּימצא), האתערּותא־ּדלתּתא ער לפי ׁשּלא ההמׁשכה היא וגדל, הלֹו וּיל ה"ממּלא". אֹור ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהמׁשכת
ההמׁשכה  היא מאד, ּגדל מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ה"ּסֹובב" ּבאֹור היא ההליכה ּדענין וגדל, הלֹו נאמר ולכן ה"ּסֹובב". ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאֹור
מאד, ּגדל נאמר ולכן העצמּות. המׁשכת הּוא ּדבכללּות  ה'), (ויברכהּו לׁשם מּגעת אתערּותא־ּדלתּתא ׁשאין ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמּמקֹום

.יתּבר ּבעצמּותֹו הּוא (מאד) הּבלי־ּגבּול ענין ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָֹּדאמיּתית

(ãé)äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®
ìt Búà eàð÷éå:íézL ©§©§¬Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה מׁשמע עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ
.רּבה  ַָ

(åè)éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−
ìt íeîzñ åéáà íäøáà:øôò íeàìîéå íézL ©§¨¨´¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: ּפלׁשּתאי'מּפני 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב  את מטמטם הּתלמּוד: ּובלׁשֹון סתימה, .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»



zeclezלו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz'd oeygÎxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiy)

ׁשּפלׁשּתים  למרֹות - וזאת ּדקדּוׁשה, ּד"ּפלׁשּתים" מהענין להׁשּתלׁשל יכֹול ּד"ּפלׁשּתים" ׁשהענין מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמבֹואר
ּבאֹופן  קץ", לאין ּובהתרחבּות ּובגלּוי ּבפילּוׁש ה' ּבדביקּות הּׂשמחה "התּגּלּות ּביֹותר, נעלית ּבחינה היא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּדקדּוׁשה
ּד'לעּומת־זה'. ּפלׁשּתים ּבחינת הֹוללּות, ׁשל ׂשמחה מּזה לב ֹוא יכֹול כּו' הּזהירּות ּבהעּדר אף־על־ּפי־כן ּברחבה", ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּד"ואתהּלכה
(ּבחינת  ּדקדּוׁשה  האהבה  ׁשּבהסּתּלקּות היינּו, אברהם, מֹות אחרי ּפלׁשּתים סתמּום אברהם, ׁשחפר ׁשהּבארֹות מצינּו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
הּיראה, מּדת ּדיצחק, החפירה - לזה והעצה ּדקליּפה, וׂשמחה הֹוללּות ּבחינת - לחיצֹונים יניקה להיֹות יכֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאברהם),

כּו'. החיצֹונים יניקת את ׁשֹוללים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַׁשעל־ידי־זה

(æè)zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨
^ãàî epnî¦¤−§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ מן .העיר רחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéa eøôçéøçà íézL ¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬
:åéáà ïäì̈¤−¨¦«

i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וחפרן  .חזר ֲַַָָָ

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç©¦«
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ההעלם  הסרת הּוא ׁשענינּה ּבארֹות, ּבחפירת התּבּטאה - למעלה מּלמּטה העבֹודה ענין ּכללּות ׁשּזהּו - יצחק ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעבֹודתֹו
למעלה.והה  מּלמּטה היא הּמים ׁשּנביעת ּבאֹופן הּוא הּבאר ענין ׁשּכללּות ּגם ּומה כּו', סּתר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָ

מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּכח נתינת מהּוה  הּבארֹות ּבחפירת יצחק ׁשל ׁשעבֹודתֹו - לּבנים" סימן אבֹות "מעׂשה ענין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזהּו
הּבהמית  ונפׁש ּבגּוף התלּבׁשּותּה מּצד והסּתר ּבהעלם ׁשהיא ּבׁשעה ּבּה הּנׁשמה, לאֹור להּגיע ּביכלּתֹו ׁשאין יטען ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
חפירת  על־ידי וההסּתר ההעלם הסרת ׁשל העבֹודה את ּכבר וסלל ּפתח יצחק ּכי הּנׁשמה, אֹור על ּומעלימים ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּמכּסים
עדּיֹות: ּבמּסכת הּמׁשנה ּוכדברי אלקּות, על וההסּתרים ההעלמֹות את להסיר הּכח את לֹו ּגם נתן ועל־ידי־זה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻהּבארֹות,
ּׁשּכתב  מה ועל ־ּדר אחריהם, לבניהם  עניניהם ּכל  את ה'אבֹות' מֹוריׁשים ּוכמֹו־כן ּדברים), (ּבחמּׁשה כּו'" לבן זֹוכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"האב
ּבנֹוגע  ּגם הּוא וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ׁשּי מנהּו" וׁשמץ קצהּו ׁש"אפס רּבינּו, למׁשה ּבנֹוגע ּב'ּתניא' הּזקן ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרּבינּו
ׁשל  ענינם זה אין והרי רֹועים", מ"ׁשבעה ׁשהּוא רּבינּו מׁשה אֹודֹות מדּבר הּזקן ׁשרּבינּו (אף־על־ּגב ה'אבֹות' ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלעניני

ָָה'אבֹות').
הֹוראה: ּגם מהּוה זה הרי - ּכח' ה'ּנתינת על ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹונֹוסף

הּכח  נפׁשֹו, ּכחֹות "עבדיו", את לׁשלֹוח מּיׂשראל ואחד אחד ּכל צרי ּכ - ּבארֹות לחּפֹור עבדיו את ׁשלח ׁשּיצחק ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּכׁשם
הּבהמית. ונפׁש הּגּוף ׁשל וההסּתרים ההעלמֹות ּכל את על־ידם ּולהסיר עֹול, וקּבלת נפׁש מסירּות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשל

עליה", רבּו ׁש"לא ּומּצב מעמד נעׂשה לבּסֹוף אבל גֹו'", "וּיריבּו מריבה, ׁשל ּומּצב מעמד ּתחילה היה יצחק ׁשאצל ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּוכׁשם
מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל ּגם ּכ - ה'" ּברּו עּתה "אּתה ּבאמרם ּברית, עּמֹו וכרתּו לֹו, ׁשּסייעּו אּלא עֹוד ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹולא

לֹו. ּומסייעים הם ּגם מתהּפכים לבּסֹוף הּנה מנּגדים, לֹו יׁש ׁשּבתחילה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשאף־על־ּפי

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ



לז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy

(ë)íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו .נתעּׂשקּו ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬
:äðèN dîL§−̈¦§¨«

i"yx£‰ËN∑ ּבלע"ז נו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨
ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²

:õøàá eðéøôe eðì̈−¨¦¬¨¨«¤
i"yx£ı¯‡· eÈ¯Ùe∑ ּבארעא וניפּוׁש .ּכּתרּגּומֹו: »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארעאארעאארעאארעא כב)ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
לעיל רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש יא)את ב, מתּברכין (ּבראׁשית ׁשּמימיו ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל יתרּבה ׁשּיצחק היא הּכּונה ּכאן, ואף ּפיׁשֹון". הֹולדת נקרא לׁשֹון "ּופרינּו" לפרׁש ואין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנים. ׁשני רק ּולרבקה ליצחק היּו לא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹולדֹות,

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt i jxk zegiyÎihewl)

" הּתרּגּום לׁשֹון מעּתיק רׁש"י זה: רׁש"י ׁשּבפירּוׁש ּתֹורה" ׁשל א)ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש"יינּה ענינים: ּב' יׁשנם ׁשּבּפסּוק היינּו - ּבארעא" ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
הרחיב עּתה הּבאהההה''''"ּכי ענין הּוא - "ממממּלּלּלּלמעלה מעלה מעלה מעלה לנּו" ב) עבֹודתווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש. ענין הּוא - ׁשהּתכלית האדם האדם האדם האדם ּבארעא" רׁש"י ּומרּמז . ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

"הרחיב "הההה''''ׁשל - היא ׁשהאדםווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלנּו" ("הרחיב יעביעביעביעבֹוֹוֹוֹוד ד ד ד ּבארעא", הּקּב"ה על־ידי והאדם העֹולם ּבריאת ּכונת ּתכלית , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
" הּוא: העבֹודה ואֹופן יּוּלד". לעמל "אדם ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, ויעבֹוד יתיּגע ׁשהאדם היא ּבּבּבּבארעא ארעא ארעא ארעא ה'") ׁשהאדם ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש ," ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

עם ּכביכֹולהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלםיעבֹוד ׁשהאדם לדרּגא ׁשּמּגיע עד על־ידי ממממֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףועניניו נבראה ׁשהיא ּכפי הּבריאה על ("וּניפּוׁש") ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּוכמאמר  ׁשם, ּבגילּוי אלקּות אין הּבריאה ׁשּמּצד ּכזה ּבמקֹום ּגם ּומצֹות) ּתֹורה (על־ידי אלקּות ׁשּמגּלה היינּו - ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּקּב"ה

"נעׂשה ז"ל אביכם ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוּתּתּתּתףףףףרּבֹותינּו אף עֹולמֹות, ּבֹורא הּקּב"ה "מה חז"ל אמרּו מּזה, [ויתרה ּבראׁשית" ּבמעׂשה להקּב"ה ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
עֹולמֹות". ֵָּבֹורא

מּכיון הּדבר? אפׁשרי אי לטעֹון: מקֹום יׁש ּבן־אדם ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה אמנם יכֹול אי אּלּו, ּבהגּבלֹות ּבראֹו והּוא העֹולם, את ּברא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבזה? להֹוסיף - נברא - מלא ְְְִִֶַָָָאֹו

עּתה "ּכי ּבּכתּוב: ּתחּלה מרּומז זה ּגם לנלנלנלנּוּוּוּוהּנה הההה'''' ׁשּיּוכלהרחיבהרחיבהרחיבהרחיב זה על הּכח ׁשּגם היינּו ּולהֹוסיף להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיב("לנּו")האדםהאדםהאדםהאדם", ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבא ּתפקידם)מהמהמהמהּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּבּבריאה, - (ּובמילא ּביכלּתם ולכן והגּבלֹות, מּמדידֹות ׁשּלמעלה ּכח יׂשראל לבני ונתן ׁשהרחיב , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

גֹו', יבּולּה" הארץ "ונתנה ּברכה מֹוסיפים על־ידי־זה ּכי - ּבגׁשמּיּות ּגם ּובמילא ּברּוחנּיּות, ּולהרחיבֹו העֹולם הגּבלֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָלבּטל
ׁשהּמקֹום ּכצבי היא הּקֹודׁש ּבארעא".ההההּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשמימימימיוארץ ׁש"וּניפּוׁש עד כּו' מתּפּׁשט ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָ

ענינים: ּב' ּכאן ּדגם - ואמלאהּו" ּפי הרחב מצרים מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם מרּומז זה ענין והּנה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹה.
הּבא ענין הּוא - מצרים" מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי -ממממּלּלּלּלמעלה מעלה מעלה מעלה א) (ואמּלאהּו)" ּפי "הרחב ב) לעׂשֹות האדםהאדםהאדםהאדם. צרי ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

צרילהרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיב- ׁשהאדם (וכּנ"ל הּבריאה מּצד ׁשהּוא מּכפי יֹותר הּפה הּבריאה).להלהלהלהֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףאת את ּולהרחיב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּכיון להבין : צרי ּבזה -ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה וגם  ה'" אנכי הלא וג ֹו' לאדם ּפה ׂשם "מי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מסּוים, ּבאֹופן הּפה את ּברא  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּבן־אדםא  אפׁשר הּפה?ירחיבירחיבירחיבירחיבי את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ"א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k) ek.äðèN dîL àø÷iåoFW`xd on ,xnFlM(k weqt)i`Ce dGn la` ,`Ed i`xw`dphU:`Edak dxez ©¦§¨§¨¦§¨§©¦¨¦©§©£¨¦¤©©¦§¨



zeclezלח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iriax meil inei xeriy
ּוגבּולים  מצרים ׁשל ארץ היא מצרים" "ארץ מצרים": מארץ הּמעל אלקי ה' "אנכי הּכתּוב: ּב(ּתחּלת) הּתירּוץ ּבא זה ְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל
"הּמֹוציא" ּכֹותב ואינֹו ׁשמדּיק - ּבארץ) ּופרינּו (ואּדרּבא - אּלּו ּוגבּולים ממצרים י ׂשראל ּבני את "העלה" והּקּב"ה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוכּו',

היינּו ,"הּמעל" אּלא המקֹומֹות), הּקּב"הׁשׁשׁשׁשהעלההעלההעלההעלה(ּכברֹוב ּפי"למעלהלמעלהלמעלהלמעלהאֹותם "הרחב להיֹות וצרי יכֹול ולכן מהגּבלֹות, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ההגּבלֹות. את לבּטל - ְְְֵֶַַַָָָ(והעֹולם)

ּכּנ"ל.רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹוזהּו זה, על ּכח להם הּנֹותן והּוא עבֹודתם, על־ידי עליה יֹוסיפּו יׂשראל ׁשּבני העֹולם ּבבריאת הּקּב"ה ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מפרנסם  אינֹו מה מּפני ענּיים, אֹוהב אלקיכם "אם הרׁשע טּורנּוסטרּופּוס ּבטענת הענינים) (ּבפנימּיּות הּביאּור ּגם ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ[וזהּו
ּדמּכיון  טען, ׁשהּוא היינּו - וכּו'" ּבנים קרּוין "ואנן זה: על עקיבא רּבי ּותׁשּובת לּגיהּנם", מחיבּתן הּצדקה) (ּונתינת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹוכּו'

רּבי ׁשׁשׁשׁשההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה  לֹו ענה זה ועל הּצדקה), נתינת (על־ידי ּבזה יֹוסיף ׁשּמיׁשהּו יּתכן אי ּדענּיּות, ּבאֹופן הענּיים את ּברא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם יׂשראל ׁשּבני איּבּבּבּבניוניוניוניועקיבא ב) הּׁש"ס, ּכפׁשט - צדקה לתת ׁשּצרי א) מּובן: (ׁשעל־ידי־זה הּקּב"ה, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולים לים לים לים ׁשל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו כּו' מּמׁש מּמעל אלקה "חלק הם ּכי) הּבריאה, סדר מהגּבלֹות,ׁשׁשׁשׁשההההּבּבּבּבןןןןלׁשּנֹות ׁשּלמעלה ּכח יׂשראל לבני ויׁש כּו'", ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ואדרּבה: רצֹונֹו, זהּו אּלא) רצֹונֹו, היפ זה ׁשאין רק (לא זה].ההההּוּוּוּואאאאּובמילא על הּכח הּנֹותן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

,אחר־ּכ ּגם הּוא ׁשּמסּייע אּלא העבֹודה, לפני ּכח ׁשּנֹותן רק לא יֹותר: עֹוד ונֹותן מבטיח ׁשהּקּב"ה זה ּבכתּוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומפֹורׁש
חלקֹו את יעׂשה ׁשהאדם על־ידי - "ואמּלאהּו" ּכדמסּים: - ּבעֹולם הֹוספה ׁשּתפעל לתכליתּה, ותּגיע ּפרי ּתעׂשה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָׁשהעבֹודה

ׁשהּקּב"ה "ואמּלאהּו", ּכי הּוא מּובטח ,"ּפי "ּפיו".ימימימימּלּלּלּלאאאא"הרחב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכן  יהיה אם (ׁשּספק ּבזה וכּיֹוצא ּבּקׁשה אֹו ּתפּלה ׁשל לׁשֹון אינֹו ּבארץ" "ּופרינּו ּדפרׁשתנּו: ּבּכתּוב מרּומז זה ענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָוגם

לׁשֹון היא אּלא ּדֹורׁש,ווווּדּדּדּדאיאיאיאיּבפֹועל), ׁשהּוא העבֹודה את ועֹובדים הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ממּלאים ׁשאם מּובטחים, ּכּנ"ל ּכי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
"ּבּבּבּבווווּדּדּדּדאיאיאיאי ּגם ּכי־אם הּקֹודׁש, ּבלׁשֹון - ּבארץ" "ּופרינּו רק לא ּופֹועלים לּתכלית, ּבארעא",ּכּכּכּכתרתרתרתרּגּגּגּגּוּוּוּוממממֹוֹוֹוֹומּגיעים וּניפּוׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם רק לא והֹוספה הרחבה ּפֹועלים - ּובנּדֹון־ּדידן קֹודׁש, ולא חֹול הּוא ּתרּגּום ׁשּלׁשֹון ּבענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכּמבֹואר 
נעׂשה  ּבהם ׁשּגם - ּתרּגּום לׁשֹון - "ּבארעא" העֹולם ׁשל וכּו' חֹול ּבעניני ּגם אּלא העלם), מּלׁשֹון עֹולם - זה (ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּקֹודׁש

.יתּבר לֹו ְִִֵָָּדירה
ּכלּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם וראּו ה' ּכבֹוד ּד"ונגלה הּיעּוד יתקּים זֹו, ּכיּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררעבֹודה הההה''''יחּדיו ּדּבר".ּפּפּפּפיייי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ß oeygxn h"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾
éáà íäøáà éýìûéëðà Ezà-ék àøéz-ìà E ¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦

ézëøáe:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà éúéaøäå E ¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑,הּתבה מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת מרחמֹוהי', 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ
יד)ּכמֹו: על (שופטים לדּבר ארץ' ּדר' אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ּדׁשמׁשֹון, מרעים" "ׁשלׁשים ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

ׁשל  אחת סיעה אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ׁשאם אֹוהביו. סיעת ּכן, ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּמלכּות

Ú·L:כג  ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
ÏÈ„a Ca ˙È ÈbÒ‡Â CpÎ¯·‡Â È¯ÓÈÓ CcÚÒ·¿«¿»≈¿ƒ∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:Èc·Ú Ì‰¯·‡«¿»»«¿ƒ

Ò¯Ùeכה  ÈÈ„ ‡ÓLa ÈlˆÂ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e¿»«»«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
:‡¯Èa ˜ÁˆÈ È„·Ú Ôn˙ B¯Îe dkLÓ Ônz«»«¿¿≈¿«»«¿≈ƒ¿»≈»

ÚÈÒÂ˙כו  ¯¯bÓ d˙ÂÏ ÏÊ‡ CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆¬«¿»≈ƒ¿»¿ƒ«
:dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe È‰BÓÁ¯Ó¿«¬ƒƒ…«≈≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).eäòøî úfçàåzriqe ,FnEBxzM ©£ª©¥¥¥§©§§¦©
Wie .eiadF`n dxEag ,idFngxn¥©£¦£¨¥£¨§¥

mixnF`(h cq x"a)zGg`oke ,mc` mW §¦£ª©¥¨¨§¥

zil :eilr xqnPW ,dxFqnd gikFn¦©©§¨¤¦§©¨¨¥
.Wp xA mEWEdrxn,Fxiag ,WExiR ©¨¥¥¥¥£¥

Edrxnl DpYIe FnM ,cFqi FA m"Ode§©¥§§©¦§¨§¥¥¥

(e eh mihtey)Edrxn[l] oke ,(k ci my)iAB §¥§¥¥¥©¥
:oFWnWfk dxez ¦§



לט zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy
סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ּכּלׁשֹון לפתרֹו יׁש לכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻאֹוהבים.

ּבּמקרא: ּדגמתּה ס)יׁש מּצר".(תהלים נא)"עזרת מּיין"(ישעיה ולא ׁשּנאחזין ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ואגּדה, קבּצה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻֻ¬À«ְְֱֲִֶֶַָָָֻֻ
.יחד  ַַ

(æë)éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpåE ©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®

:Cnò úéøá äúøëðå§¦§§¨¬§¦−¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ֲִֵֵֵֶָָָ

ּבינינּו עּתה ּגם ּתהי ,אביּובינ. ְִִֵֵֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּוביניביניביניביני ּבּבּבּבינינינינינינינינּוּוּוּו עעעעּתּתּתּתהההה ּגּגּגּגםםםם ּתּתּתּתהיהיהיהי ,,,,אביאביאביאבי מימימימימימימימי ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר כח)האלההאלההאלההאלה כו, (רׁש"י ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר מּמה מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני כג)מׁשמע, כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר רש"י "אם (וראה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
טו) ד, ּבׁשּלחבראשית ּבפרׁשת אבל יט). וכן (יג, מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם הׁשּביע, "הׁשּבע ּכתב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

זמן" לאחר הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר "ואי הלכה: על־ּפי סל"ה)הּוא רכח סי' יו"ד אּברּבנאל (שו"ע ׁשם. ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה . ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָ
הּפסּוק על יג)ורמּב"ן כט, וגֹו'.(נּצבים לבּדכם אּתכם ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ

(èë)Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬

:ýåýé Ceøa äzò©−̈§¬§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß oeygxn 'l iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½
eøîàiå eøôç øLà øàaä úBãà-ìòeðàöî Bì ©Ÿ¬©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬

:íéî̈«¦

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk)øLàëå Eeðòâð àì øLàk©£¤Ÿ§©£§©£¤
[íBìLa EçlLpå áBè ÷ø Enò eðéNò]¨¦¦§©©§©¥£§¨

.'åâå,FpFxbA mvr Fl didW ix`l lWn̈¨©£¦¤¨¨¤¤¦§
EPxWri ,EPlHie `aIW in lM :xn`̈©¨¦¤¨Ÿ§¦§¤©§§¤
FnXW cg` sFr `A .lFcB xWFr KlOd©¤¤¤¨¨¤¨¤§

ip` xn` ,KFx` Fx`ESW ,'oFxb`'©§¤©¨¨¨©£¦
ix`d oFxbA FW`x sFrd qipkd .EPlH ¤̀§¤¦§¦¨Ÿ¦§¨£¦
l`W E`ivFdW xg`l .mvrd `ivFde§¦¨¤¤§©©¤¦¨©
LiIC `l :ix`d Fl xn` ,FxkU§¨¨©¨£¦Ÿ©¤
LiYlk` `le mFlWA LiYgNXW¤¦©§¦§¨§Ÿ£©§¦

oiicrW `N` ,ipFxbA LW`x YqpkdWM§¤¦§©§¨Ÿ§¦§¦¤¨¤£©¦
KM ,xkU l`FW dY`Klnia` Fl xn` ©¨¥¨¨¨¨©£¦¤¤

dOn EpiUr lFcB cqg ,wgvil§¦§¨¤¤¨¨¦¦©
lM wiGdl EpMxC iM ,mFlWA LEpgNXW¤¦©§§¨¦©§¥§©¦¨

`Ad(i cq x"a d`x):l dxez ©¨



zeclezמ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy

(âì)òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©
:äfä íBiä ãò©−©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם .על ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤
ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ

:ézçä©«¦¦«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑:ׁשּנאמר לחזיר, נמׁשל היה פ)עׂשו הּזה (תהלים החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ∆«¿»ƒ»»ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהּוא
ׁשנה  מ' ּבן 'אּבא אמר: ארּבעים, ּבן ּכׁשהיה אֹותם. ּומעּנה ּבעליהן יד מּתחת נׁשים צד עׂשו היה ׁשנה, ארּבעים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּכל

ּכן' אני אף אּׁשה, .נׂשא ֲִִֵַָָָ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«

i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון ּולעּצבֹון (דברים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ."ממרים …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
‰˜·¯Ïe ˜ÁˆÈÏ∑אלילים עבֹודת עֹובדֹות .(ב"ר)ׁשהיּו ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥̈´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈

:éðpä¦¥«¦
i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑אּלּו ׁשל אלילים (ּבעׁשנן לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות והיה )ׁשהיּו הּמזּבח ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . «ƒ¿∆»ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ונפלּו ּדמעֹותיהם וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת מלאכי וראּו הּׁשמים נפּתחּו ׁשעה ּבאֹותּה לׁשחטֹו, רֹוצה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאביו
הּברכֹות  את יעקב ׁשּיּטל ּכדי אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ עיניו. .על ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת יעקביעקביעקביעקב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּטּטּטּטלללל א)ּכּכּכּכדידידידי כז, היה (רש"י והרי יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
הרׁשע  עׂשו על אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר הּקּב"ה רצה ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו לֹו לגּלֹות ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹיכֹול
ׁשנים), וׁשבע חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק היה מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף סרה מּלדּבר הּקּב"ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָנמנע

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ּדּבּור מּכל ּביֹותר להתרחק ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) fk.úàøî åéðéò ïéäëzåmEXn ©¦§¤¨¥¨¥§Ÿ¦
eitA civ iM eUr ad`W(gk dk lirl), ¤¨©¥¨¦©¦§¦

aizkE(g bk zeny)xEri cgXd iMx"a) §¦¦©Ÿ©§©¥
(f dqawri `aIW icM ,xg` xaC .¨¨©¥§¥¤¨Ÿ©£Ÿ

zFkxAd z` lFHie(g `negpz)`dlE . §¦¤©§¨§¨
oWrn eipir EdMW i"Wx WxitC§¥©©¦¤¨¥¨¥£©
EdM `l dOl zvw dWw ,dxfÎdcFar£¨¨¨¨¤§¨¨¨Ÿ¨

WxcOA xnF`e .dwax ipir oM mB©¥¥¥¦§¨§¥©¦§¨
(my `negpz)mvr ilM WiTnl lWn ,¨¨§©¦§¦¤¤

,xAYWn Uxg ilMd - Uxg ilkA¦§¦¤¤©§¦¤¤¦§©¥
oi` mvr ilkl mvr ilM WiTn la £̀¨©¦§¦¤¤¦§¦¤¤¥
on `xap wgvi KM ,dGn df xAYWn¦§©¥¤¦¤¨¦§¨¦§¨¦
eizFNk dUrn Fl EwiGd Kkl dnc`d̈£¨¨§¨¦¦©£¥©¨
dwax la` ,rlSd on E`xaPW¤¦§§¦©¥¨£¨¦§¨

EwiGd `l ,ok FnM mvrd on z`xaPW¤¦§¥¦¨¤¤§¥Ÿ¦¦
:dizFNk dUrn Dl̈©£¥©¤¨

.ìBãbä Bða åNò úà àø÷iåo`Mn ©¦§¨¤¥¨§©¨¦¨
,xg` xaC .oYrWA mirWxl oitipgOW¤©£¦¦¨§¨¦§©§¨¨¨©¥

lFcB F`xw FciA mlFrdW itl`negpz) §¦¤¨¨§¨§¨¨
(my:a dxez



מי zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 139 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi xErzPW mrHd©©©¤¦§©¥¦§¨

מראת מראת מראת מראת  עיניועיניועיניועיניו ווווּתּתּתּתכהיןכהיןכהיןכהין יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכיייי־־־־זקןזקןזקןזקן ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֹֹ
אלילים לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – רש"י)וּתכהין ובפירוש א. (כז, ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן להבין: כו)צרי י, ּכדי (משלי עד ׁשּמּזיק לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן : ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
?מּכ להתעּור צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ּדלפי־זה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעּורֹון,

ׁשל  עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה לא מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹהּבאּור
ׁש"וּתכהין  ּכ ּכדי ועד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכל היה לא ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹעבֹודה־זרה,

ּבעיניו". נתיסם –ְְִֵֵַָ
ל  והביאּו ּפעם  ׁשּקרה מּטׁשערנאּביל , נחּום מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב  אֹודֹות המסּפר ראה ּובדגמת לא  וה ּוא עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

רֹואהּו" יׂשראל ּב"אין ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין עּכּו"ם ׁשחלבֹו "חלב הּמׁשנה על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ החלב. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאת
לראֹות. יכֹול אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, רֹואה אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ׁשּכיון – ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«

i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ ׁשנים חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם קרחה: ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר …»«¿ƒƒְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
קכ"ג ּבן היה ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש הּסדר (לפניהם סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב 'ׁשּמא )ּכי אמר: , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יֹום  ידעּתי "לא :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים חמׁש ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע אני אּמי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפרק
אּבא  לפרק ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשּמא .מֹותי", ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeclez zyxt ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּב"ּפרק  גם (ועֹוד: הטבע לפי ּביֹותר הנמּוך הגיל – אמֹו" מ"ּפרק ּפחֹות ׁשנים חמׁש יחיה ׁשהּוא יצחק ׁשל לחׁשׁשֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהסיּבה
ּכי  התקצרּו, ׁשחייה ּבכ התחׁשבּות ללא למעׂשה, חיתה ׁשהיא הׁשנים וׁשבע עׂשרים מאה את רק יצחק החׁשיב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאמֹו"
אֹותם  ּומדד הענינים ּכל על הּביט הּוא ולכן הגבּורה. קו ׁשל ּבדרגה יצחק היֹות היא, – נׁשמתּה") "ּפרחה העקידה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָעקב

הגבּורה. מדת ְְִִַַָלפי
ּכלּפי רק יצחק ׁשל נֹוהגֹו היה אתעצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּכ ּבר הּוא ּכאׁשר אבל היּפהזהזהזהזּוּוּוּולת לת לת לת , ׁשל ּביֹותר הנעלה ּבאֹופן ּברכתֹו היתה , ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

" ּכלל הּוא עצמם ּבהם ואף "ארץ", ׁשל הענינים את והן "ׁשמים", ׁשל הענינים את הן ּכללה היא והצמצּום: מטל מטל מטל מטל הגבּורה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ליׂשראל.הארץ"ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשמני מני מני מני הׁשמים משה ּומּברּכת לבניו יעקב מּברּכת אף הנעלֹות ּברכֹות – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

נֹוהג  יהּודי ּכאׁשר גם יצחק: מׁשל ענינים ּבֹו ויׁש מאבֹותיו, אחד הּוא יצחק אׁשר יהּודי, ּכל ׁשל לעבֹודתֹו ההֹוראה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָוזֹוהי
עליו  אחר, ליהּודי הדבר נֹוגע ּכאׁשר א עצמֹו. ּכלּפי רק ּכ לנהֹוג הּוא צרי וכדֹומה, מחמיר הּוא ּולפיכ הגבּורה, קו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָלפי
למדה  עד והגּבלֹות, צמצּומים ללא רחבה, ּביד טֹובה רֹוב עליו ּולהׁשּפיע הטֹוב, ּבמדת אליו להתקרב החסד, קו לפי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלנהֹוג

הארץ". ּו"מׁשמני הׁשמים" "מטל – ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהמרּבית

(â)éìë àð-àN äzòåéìz EäãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½
ãéö él äãeöå: §¬¨¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑:ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה הׁשחזה, כח)לׁשֹון את (ביצה מׁשחיזין 'אין ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
נבלה  ּתאכילני ׁשּלא יפה, ּוׁשחט סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה אבל Èl.(ב"ר)הּסּכין, ‰„eˆÂ∑ מן ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»ƒִ

הּגזל ההפקר  מן .ולא ְְִֵֵֶַַָֹ

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).äãéö él äãeöådhigXd z` miciqtOd mixac dXng lr FxidfdW itl ,sFQA dxizi `"dA daEzM df civoileg d`x) §¨¦¨¦©¦¤§¨§¥§¥¨©§¦¤¦§¦©£¦¨§¨¦©©§¦¦¤©§¦¨
(.h:c dxez
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(ã)él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa äìëàå§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמאמאמאמּוּוּוּותתתת:::: ּבּבּבּבטרםטרםטרםטרם נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשיייי ּתּתּתּתברכברכברכברכ ד)ּבּבּבּבעבעבעבעבּוּוּוּורררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות מסּפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ידע לא האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּועה
ׁשאף  - ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות יצחק ׁשעבֹודת החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּומבאר
חּיים". "מים נמצאים ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ּבעמק חפירה על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ׁשּנראה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבמקֹום
ּגם  מגּלים ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ריק ׁשּנראה ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות  היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻוהינּו,

קדּׁשה. ניצֹוצי ְִֵָָֻׁשם
לגמרי  הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם לגּלֹות היתה ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות לגּלֹות יכֹולים קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ה', ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמעבֹודת
ּדברים  הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את לגּלֹות יצחק עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומּזה
חּיים", "מים – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת מּתֹורה ּכרחֹוקים הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ׁשּצריכים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹקל־וחמר

אבֹותינּו. לדר ְֲֵֶֶֶָׁשּיׁשּובּו

(ä)Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNò¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', .מהּו »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨
:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ עלֿידי ׁשּיסּכים .ּברׁשּותֹו, ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−
éáàì íénòèî íúà äNòàå íéáè:áäà øLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑'יֹום ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: יצחק לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם .(ב"ר)מּׁשּלי ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ
ÌÈfÚ ÈÈ„b ÈL∑,לפסחֹו הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני והאחד וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי מטעּמים, ‡‰·.עׂשה ¯L‡k∑ הּצבי ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäåéðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬
:BúBî«

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈



מג zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy

(àé)Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´
:÷ìç Léà éëðàå øòN̈¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער .ּבעל ƒ»ƒֵַַָ

(áé)òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìò éúàáäå§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים ."מּׁשׁש ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
:éì-ç÷ Cìå§¥¬©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` jxk zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבּבּבּבניניניני קללתקללתקללתקללת עליעליעליעלי אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹו יג)ווווּתּתּתּתאמראמראמראמר כז, (פרשתנו ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
"עלי  ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ּדֹואג יעקב, ּכמֹו ּובפרט ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ּדֹורׁש זה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלכאֹורה

ּבני"? ְְְִִָקללת
ּדוקא: "מרמה" ּבדר ליעקב לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹויּובן

על  ּתּקּון ּפעל והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב הראׁשֹון" ּדאדם ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאיתא
למּטה  הּקדּׁשה ניצֹוצי נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל הּמרמה על־ידי ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא ולהיֹות ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻחטאֹו.
ּתתּפּתל. עּקׁש עם ּכדכתיב : ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום והחזרתם הּניצֹוצֹות הֹוצאת אפן ּגם לכן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻמּטה;
ּדוקא  אּלא וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה הרי אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה,
עץ־הּדעת, חטא על־ידי עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות (ׁשהרי ודעת מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן עבֹודתֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹּכׁשּתהיה

ודעת). לטעם ׁשּיכים ְִֵַַַַַָָָאינם
ׁשל  לתנּועה ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות לקּבלת ׁשהּכלי – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה
יעקב. אצל ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, מסירּות עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמסירּות־נפׁש.

(ãé)íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½
:åéáà áäà øLàk©«£¤−¨¥¬¨¦«

(åè)úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà øLà£¤¬¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ נמרד מן אֹותן ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: Èaa˙.הּנקּיֹות, dz‡ ¯L‡∑ והלא «¬À…ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲַֹ
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים .ּכּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).éða Eúìì÷ éìòlNwi `l ,WExiR ¨©¦§¨§§¦¥Ÿ§©¥
,mlFrd KxC oMW ,izF` m`ÎiM LzF`§¦¦¦¤¥¤¤¨¨
,zCk `NW oiUFr miclidWM§¤©§¨¦¦¤Ÿ©¨
xEx` mixnF`e oO`e odia` oillwOW¤§©§¦£¦¤§¦¨§§¦¨

lCB dGW(.ap oixcdpq d`x):ci dxez ¤¤¦¥

(eh).úãîçä,cFxnPn ocngW ©£ªŸ¤£¨¨¦¦§
lM mdilr oixiIEvn EidW ,Eid oicEnge©£¦¨¤¨§¨¦£¥¤¨
EN`M oi`xpe ,mlFrAW zFtFre zFIgd©©§¤¨¨§¦§¦§¦
zFIgd Eid dcVA didWkE ,oiIg od¥©¦§¤¨¨©¨¤¨©©
odil`n oicFSipe Flv` oi`A zFtFrde§¨¨¦¤§§¦¦¥£¥¤

(c"kt `"xc iwxt d`x),dWw df WxcnlE .§¦§¨¤¨¤
dzvxW d`xpe ,awril oWiAld dOl̈¨¦§¦¨§©£Ÿ§¦§¤¤¨§¨
ixnbl [FzFOCzdl] (excpzdl)§¦§©§©§¦

:eUr oFinclfh dxez §¦§¥¨



zeclezמד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'l iying meil inei xeriy

(æè)ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−
:åéøàeö ú÷ìç¤§©¬©¨¨«

(æé)äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷òé ãéa§©−©«£¬Ÿ§¨«

(çé)äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬©−̈
:éða§¦«

(èé)éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦
éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac øLàk©«£¤¬¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½

:ELôð épëøáz øeáòa©«£−§¨«£©¬¦©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ועׂשו ,ל הּמביא הּוא אלי ∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא אנכי, ּדּברּת ּכאׁשר ּדברים .ּכּמה »…ƒ≈»¿…∆ְְְִִֵֵֶַָָֹ»ƒƒְְֲִִֵֶַַַָָָָ

‰·L∑'אסּתחר' מתרּגם לכ הּׁשלחן, על מיסב .לׁשֹון ¿»ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֻֻ

(ë)éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå:éðôì E ©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®
:àì-íà åNò éða äæ äzàä©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑ ּכי" אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר ¿»»«¬À¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אלהי ה' ."'הקרה ְֱִֶָֹ

(áë)ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ
:åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷́©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון אבי ׁשּמדּבר "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ."ּתחנּונים: «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k)éäìà 'ä äø÷ä ék.éðôì EmWM ¦¦§¨¡Ÿ¤§¨¨§¥
xn` dX` Ll WTal KldW cardW¤¨¤¤¤¨©§©¥§¦¨¨©

mFId iptl `p dxwd(ai ck lirl)mbe , ©§¥¨§¨©©§©
KM ,drW itl LzciwrA oOCfPW li`d̈©¦¤¦§©¥©£¥¨§§¦¨¨¨

iptl dxwdLliaWA(hi dq x"a):`k dxez ¦§¨§¨©¦§¦§
(ak).åNò éãé íéãiäå á÷òé ìB÷ ìwä©Ÿ©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨

WxcOA xnF`(eh oyi `negpz)micId ¥©¦§¨©¨©¦
wiGdl micIA `N` gM FA oi`W ,eUrl§¥¨¤¥Ÿ©¤¨©¨©¦§©¦

dNtzA ,awril lFTd la` .aFxTn¦¨£¨©§©£Ÿ¦§¦¨
ENit`e oirxOd lM dNkn§©¤¨©©§¦©£¦

:wFgxnbk dxez ¥¨



מה zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø øîàiå©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ ּגןֿעדן ריח עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא העּזים, מּׁשטף יֹותר רע ריח אין ÁÈ¯k.והלא «»«¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈«
'‰ BÎ¯a ¯L‡ ‰„N∑,ּתּפּוחים ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו זכרֹונםֿלברכהׁשּנתן רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן .(תענית »∆¬∆≈¬ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß elqk '` iyiy mei ß

(çë)õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤
:Løéúå ïâc áøå§¬Ÿ¨−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר לֹו(ב"ר)ויּתן יּתן ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין מּוסב ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וגֹו'" הּׁשמים "מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ‰ÌÈÓM.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ÏhÓ∑ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָƒ««»«ƒְְְִַָָ

ּפנים. להרּבה יׁש מֹוׁשב",(אּגדה יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ּבדין, האלהים? מהּו אחר, דבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

לפיכ:ּב ּתגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר הּבית ּכׁשעׂשה ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק (מלכים ין ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ח) ּבין א הּנכרי", אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", את ּתדע אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ"ונתּתה

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י ּתגר, עלי יקרא ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין .)ראּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

מקרא  הּתֹורה, עניני על ּדקאי הּמדרׁש ּפירּוׁש לפי הן וגֹו'", הּׁשמים מּטל האלקים ל "ויּתן ּביעקב ּׁשּכתּוב מה ּבֹו ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹיקּויים
זה  ׁשּקׁשּורים ּכפי יחד ּוׁשניהם ּבגׁשמּיּות, הרחבה ּפׁשּוטֹו"), מידי יֹוצא מקרא "אין (ׁשהרי ּכפׁשּוטֹו והן ותלמּוד, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשנה
ּובאֹופן  ּגׁשמּיּות, עם רּוחנּיּות לחּבר - הּכּונה לתכלית ּבהתאם ּתיבֹות), אֹותם על הם הּפירּוׁשים שּב' מּזה (ּכּמּובן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבזה
האמיּתית  ּבּגאּולה ּבית", ׁשּקראֹו "ּכיעקב - הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית לבנין ועד ונגּבה", וצפֹונה וקדמה יּמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּד"ּופרצּת

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת הּנה", יׁשּובּו ּגדֹול "קהל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָוהּׁשלימה,

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).ïéé Bì àáiå,oii Fl did okidn ©¨¥©¦¥¥¨¨¨©¦
`N` ,oii FO` Fl dxqOW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¨§¨¦©¦¤¨
i`e .ocrÎoBn oii Fl `iad l`kiOW¤¦¨¥¥¦©¦¦©¥¤§¦

[oii] `vFn dY``N` dkxaE daFh lW ©¨¥©¦¤¨§¨¨¤¨
xn`PW ,mdxa` lWe df(gi ci lirl) ¤§¤©§¨¨¤¤¡©

,oiie mgl `ivFd mlW Kln wcv iMlnE©§¦¤¤¤¤¨¥¦¤¤¨¨¦
FkxA dzXW oeiM df mBoyi `negpz) ©¤¥¨¤¨¨¥§

(fh:ek dxez

(gk).íéäìàä Eì ïzéå,oiCd zCn Ff §¦¤§¨¡Ÿ¦¦©©¦
iAB EN`e .Kkl iE`x dY` m` xnFlM§©¦©¨¨§¨§¦©¥

aizM eUr(hl weqt)ux`d iPnWn dPd ¥¨§¦¦¥¦§©¥¨¨¤
.iE`x Fpi` oiA iE`x oiA ,LaWFn didi¦§¤¨¤¥¨¥¥¨
,mFlXd eilr dnlW zNtzA Epivn oke§¥¨¦¦§¦©§ŸŸ¨¨©¨

xn` l`xUi iAB(hl g '` mikln)ziUre ©¥¦§¨¥¨©§¨¦¨
`NW itl ,eikxc [lk]M Wi`l [Yzpe]§¨©¨¨¦§¨§¨¨§¦¤Ÿ
xW` lkM ziUre ixkp iAbe ,xBY `xwi¦§¨¦¨§©¥¨§¦§¨¦¨§Ÿ£¤

'ebe ixkPd Lil` `xwi(bn weqt my)m`W , ¦§¨¥¤©¨§¦¤¦
iRlM mixaC gihie xBY `xwi oM `lŸ¥¦§¨¦¨§¨¦©§¨¦§©¥

dlrn.(ci oyi `negpz) ©§¨
ïëåcbpM zFkxA dxUr `vFn dY` §¥©¨¥£¨¨§¨§¤¤

,mlFrd `xap odAW zFxn`n dxUr£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨
zFnFwn draWaE .zFxACd xUr cbpkE§¤¤¤¤©¦§§¦§¨§

oOwlE ,o`M ,KxAzp(b gk)iCW l`e ¦§¨¥¨§©¨§¥©©
eilr aSp 'd dPde ,Lz` Kxaiweqt my) §¨¥Ÿ§§¦¥¦¨¨¨

,(biipYkxA m`ÎiM LgNW` `l xn`ie©Ÿ¤Ÿ£©¥£¦¦¥©§¨¦
(fk al oldl)awri l` midl` `xIe ,oldl) ©¥¨¡Ÿ¦¤©£Ÿ

(h dlmdxa` idl` ['ebe] ikp` xn`Ie ,©Ÿ¤¨Ÿ¦¡Ÿ¥©§¨¨
Lia`(b en oldl)KxAzp mdxa` oke . ¨¦§¥©§¨¨¦§¨¥

'ebe lFcB iFbl LUr`e ,zFkxA raWA§¤©§¨§¤¤§§¨
(a ai lirl),dpXA zFcrFn draW oCbpkE .§¤§¨¦§¨£©¨¨

mFi ,dpXd W`x ,zFrEaW ,gqR ,zAW©¨¤©¨Ÿ©¨¨
.zxvr ipinW ,zFMEq ,mixERMd©¦¦§¦¦£¤¤
z` miWOWnE mirFx miakFM draWe§¦§¨¨¦¦§©§¦¤
mpi` draWe ,gxId z`e WnXd©¤¤§¤©¨¥©§¦§¨¥¨
miakFM draWe ,liqM mnWE ,mirFx¦§¨§¦§¦§¨¨¦
riBd zrwFW `idW zrA ,dniM lW¤¦¨§¥¤¦©©¦¦©
riBd dlFr `idWkE ,rFxfl ux`d onf§©¨¨¤¦§©§¤¦¨¦¦©

xivTd zr(e-d"t `ycz yxcn d`x):hk dxez ¥©¨¦



zeclezמו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd elqk g"dan ,zeclez t"y)

ויּתן": ויחזֹור "יּתן רׁש"י, ּומפרׁש גֹו'", האלקים ל ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ"ויּתן
נֹותן", הּוא יפה ּבעין הּנֹותן ׁש"ּכל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה הּנתינה ּגם הרי - ויּתן" ׁש"יחזֹור הּצֹור מהּו מּובן: אינֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
ליּתן  יכֹול אינֹו והגּבלֹות מניעֹות ּכּמה ׁשּמּצד למּטה, הּנתינה ּכמֹו ׁשאינּה מּלמעלה, הּנתינה אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּובפרט
ּכ ּתעׂשה", מה ל יאמר "מי ׁשהרי ּכלל, ועיּכּובים מניעֹות ׁשאין למעלה מה־ּׁשאין־ּכן ליּתן, ּׁשרֹוצה מה ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלכתחילה

ויּתן"? ׁש"יחזֹור הּצֹור ּומהּו הּכל, ּכבר ניּתן הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבּנתינה
ּגם  יׁשנֹו ּולאחרי־זה הׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד הּוא זה ׁשּכל יׁשר', 'אֹור ׁשל ּבאֹופן היא הראׁשֹונה ׁשהּנתינה - הּוא הענין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָא
ׁשעל־ידי־זה  ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות עד הרעה, מּדרּכֹו ׁשחֹוזר הּתׁשּובה, עבֹודת על־ידי ׁשּבא ויּתן", ּד"יחזֹור ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהענין
ויּתן"). ("ויחזֹור חדׁשה נתינה ׁשּזֹוהי ּכ יׁשר', מ'אֹור למעלה הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה מּבחינה חֹוזר' 'אֹור ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָממׁשיכים
ּדא  מר, אתי קא אזי הפצה, ׁשל ּבאֹופן ּתהיה הּתֹורה ּפנימּיּות ּכאׁשר ולכן, הּתֹורה. ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ּגם זהּו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוכאמּור,

מׁשיחא. ְְִַָָמלּכא

(èë)øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò Eeãáòé©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eéëøáîe øeøà EE §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−

:Ceøä«
i"yx£En‡ Èa∑ נׂשא ׁשּלא וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"אבי "ּבני ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה Ce¯a.אּלא EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑ּברּו מברכי" אֹומר: הּוא ּובבלעם ְִִֵֶֶַַַָָָ…¬∆»¿»¬∆»ְְְֲִֵֶָָָ
ארּור" ט)ואֹוררי כד למברכיהם,(במדבר קֹודמים ּומצעריהם ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלעם  לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן והרׁשעים מברכים. לברּכת אֹוררים קללת הקּדים יצחק ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָלפיכ
לקללה  ּברכה .הקּדים ְְְִִִָָָָ

(ì)éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À
åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé àöé Cà©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´

:Bãévî àa åéçà̈¦½−̈¦¥«
i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ וזה יֹוצא .ּבא זה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤
épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é åéáàì§¨¦Àª̈³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦

:ELôð©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNò Eøëá§«Ÿ§−¥¨«

(âì)øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤
íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤

:äéäé Ceøa-íb eäëøáàå àBáz̈−¨«£¨«£¥®©¨−¦«§¤«

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).àöé àöé Cà éäéådfe qpkp df ©§¦©¨Ÿ¨¨¤¦§¨§¤
eUr d`x xcgA didW awrie ,`vFi¥§©£Ÿ¤¨¨©¤¤¨¨¥¨
,[dxF`] (dxez) mFwnA didW qpkp¦§¨¤¨¨¦§¨

d`xW cr zlCd ixFg` Fnvr onhe§¨©©§£¥©¤¤©¤¨¨
didW itl Ed`x `l eUre ,qpkp eUr¥¨¦§¨§¥¨Ÿ¨¨§¦¤¨¨

KWFgA(`i `negpz):`l dxez ©¤

(bl).'åâå äãøç ÷çöé ãøçiåiYW ©¤¡©¦§¨£¨¨§¥
cwrPWM zg` ,wgvi cxg zFcxg£¨¨©¦§¨©©§¤¤¡©
dzid FGW aEzMd LcOle ,o`M zg`e§©©¨§¦¤§©¨¤¨§¨



מז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy
i"yx£„¯ÁiÂ∑ ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה. לׁשֹון 'ּותוה', לׁשֹון ∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּכתרּגּומֹו: «∆¡«ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָƒ≈ָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם מׁשּמׁש ÏkÓ.לעצמֹו, ÏÎ‡Â∑ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ»…«ƒ…
ּבֹו טעמּתי לטעם, ׁשּבּקׁשּתי מטעמים È‰È‰.(ב"ר)מּכל Ce¯aŒÌb∑,לאביו יעקב ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ«»ƒ¿∆ְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּוברכֹו הסּכים לכ הּברכֹות', את נטל .(ב"ר)מּדעּתֹולא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

(ãì)äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò äøîe¨−̈©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ ּבחכמה. ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה כט)לׁשֹון על (לקמן יעקב, ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ¬ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

עתיד  ׁשהּוא סֹופֹו, לפני ׁשם ּקטן ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה 'ּתנחּומא': לעקבני. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
אמר  ?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? סדר וׁשּניתי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּגדֹול
ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי  ּבכ' אמר: לקח", "אתּֿבכרתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו:

יהיה"' ּברּו נתחּכם ∑È·˜ÚiÂ."ּגם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן'. וארב, ארבני. 'ּוכמני', ּכתרּגּומֹו ְִֶַָ««¿¿≈ƒְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ
"וּיאצל"∑‡ˆzÏ.לי  ּכמֹו הפרׁשה, "וּיּצל"(לׁשֹון אחרים: .)ספרים ִ»«¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−

:éða äNòà äî àBôà äëìe åézëîñ§©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«
i"yx£¯È·b Ô‰∑?ּבברכה ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? אֹותּה עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומ  ,ל ׂשמּתיו ּגביר ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, ּתקנה רּבֹואם קנה עבד, ּׁשּקנה ‡NÚ‰.ה ‰Ó ‡BÙ‡ ‰ÎÏe∑ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ¿»≈»∆¡∆
?ל ּלעׂשֹות מה אבּקׁש אפֹוא, .אּיה, ְֲֲֵֵֵַַַַ

(çì)Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøa éáà̈¦½¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל  «¬»»««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
נבל"? ."הּכמֹות ְַָָ

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

dlFcB(bi `negpz),cxg dOn eiWkre . §¨§©§¨¦¨¨©
dnE oFr dn FAlA xn`W itl§¦¤¨©§¦¤¨©
ohTd iYkxAW iciA did lFWkO¦§¨¨§¨¦¤¥©§¦©¨¨
xn`e gpFB eUr ligzde ,lFcBd iptl¦§¥©¨§¦§¦¥¨¥©§¨©

l"f i"Wx WxitcM ,'eke(el weqt): ¦§¥©©¦©
.[àBôà] (äôà) éîin wgvi l`W ¦¥¨©¦§¨¦

gExe .mPdiBA [dt`p] (dt`) didi¦§¤¤¡¨©¥¦¨§©
FaiWn WcTdciv cSd `EdxnFlM , ©Ÿ¤§¦©¨©¦§©

eUr(a fq x"a)wgvi Dil xn`wC Epiide . ¥¨§©§§¨¨©¥¦§¨
Ur` dn `Ft` dklE eUrlipA dweqt) §¥¨§¨¥¨¤¡¤§¦

(fl('it`) zFidl cizr dY` xnFlM ,§©©¨¨¦¦§
dUr` dn oM m` ,mPdiBA [iEt`]¨©¥¦¨¦¥¨¤¡¤

:Klcl dxez ¨
(fl).àBôà äëìedklE,`"dA aizM §¨¥§¨§¦§¥

xg`l :eUrl wgvi Fl xn` .`ln̈¥¨©¦§¨§¥¨§©©
.KFlni f` mitl` zWng ExarIWdn ¤©©§£¥¤£¨¦¨¦§¨

dUr`ÎKExAÎWFcTd oYi f`W ,Ll ¤¡¤§¤¨¦¥©¨¨
:mFc`A Fznwp `Edgl dxez ¦§¨¤¡



zeclezמח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iyiy meil inei xeriy

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יון זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יוןיוןיוןיון ׁשׁשׁשׁשלללל איטליאאיטליאאיטליאאיטליא לט)זזזזֹוֹוֹוֹו כז, (רש"י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומתרץ, הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ל "ויּתן ליעקב אמר ּכבר והרי הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלרׁש"י

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה ולא ּבעֹולם היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ב)ׁשהּכּונה נו, ּבׁשעה (ׁשּבת : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים קנה ונעץ  ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ׁשלמה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּנׂשא

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåøLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe ãéøz̈¦½¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑:ּכמֹו ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' לג)ּכמֹו חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ¿««¿¿ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È¯z„."על ¯L‡k ‰È‰Â∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»«¬∆»ƒְְְִִִַַָ

וגֹו'" עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו .ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

(àî)Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå åéáà̈¦®©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷òé-úà¤©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£È·‡ Ï·‡ ÈÓÈ e·¯˜È∑יׁש ּפנים לכּמה אּגדה, ּומדרׁשי אּבא . את אצער ׁשּלא .ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(áî)çìLzå ìãbä dða åNò éøác-úà ä÷áøì ãbiå©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈§¨´©¨®Ÿ©¦§©º
åNò äpä åéìà øîàzå ïèwä dða á÷òéì àø÷zå©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´

éçà:Eâøäì Eì íçðúî E ¨¦½¦§©¥¬§−§¨§¤«
i"yx£‰˜·¯Ï „biÂ∑ּבלּבֹו מהרהר ּׁשעׂשו מה לּה הּגד הּקדׁש EÏ.ּברּוח ÌÁ˙Ó∑ לחׁשב האחוה על נחם «À«¿ƒ¿»ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻƒ¿«≈¿ְֲִַַַַָָֹ

ּתנחּומים. ׁשל ּכֹוס עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ּומדר ׁש .ּולהרג ל להתנּכר אחרת, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָמחׁשבה
הּברכֹות  על הּוא מתנחם ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: .ּבהריגתּולפי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ

(âî)ïáì-ìà Eì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²¤¨¨¬
:äðøç éçà̈¦−¨¨«¨

(ãî)úîç áeLz-øLà ãò íéãçà íéîé Bnò záLéå§¨«©§¨¬¦−¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬
éçà:E ¨¦«

i"yx£ÌÈ„Á‡∑ מּועטים. ¬»ƒִָ

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

d¯aמב  ÂNÚ ÈÓb˙t ˙È ‰˜·¯Ï ‰eÁ˙‡Â¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈≈»¿«
‡¯ÈÚÊ d¯a ·˜ÚÈÏ ˙¯˜e ˙ÁÏLe ‡a«̄»¿»«¿«¿«¬…¿«¿≈»
CÏ ÔÓk CeÁ‡ ÂNÚ ‡‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»≈»»¿ƒ»

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

ÂÏ˙מג  CÏ ÏÈÊ‡ Ìe˜Â ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈»¿«
:Ô¯ÁÏ ÈÁ‡ Ô·Ï»»»ƒ¿»»

e˙Èc·מד  „Ú ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈ dnÚ ·È˙˙Â¿≈≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ«ƒ
:CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯¿»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(n).ãéøz øLàk äéäåCxie oFWl §¨¨©£¤¨¦§§¥§§
awrIn(hi ck xacna),didexW`M ¦©£Ÿ§¨¨©£¤

oFvxA EdcarYW ,Lilr EdliWnY©§¦¥¨¤¤©©§¥¦§
,LWtpFNr YwxtEdfA iM ,WExiR , ©§§¨©§¨ª¥¦¨¤

wFxtYW dUrYLx`Ev lrn FNr, ©£¤¤¦§ª¥©©¨¤
:KM lM LA cArYWi `NW`n dxez ¤Ÿ¦§©§¥§¨¨

(`n).éáà ìáà éîé eáø÷é,WExiR ¦§§§¥¥¤¨¦¥

W mFxb`ia` la` ini EaxwIm` ¤§¤¦§§§¥¥¤¨¦¦
ig` awri z` dbxd`giP` KkitlE , ©©§¨¤©£Ÿ¨¦§¦¨©¦©

:a`d zEnIW cr FbxdNn¦§¨§©¤¨¨¨



מט zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy

(äî)éçà-óà áeL-ãòúéNò-øLà úà çëLå Enî E ©¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨
ézç÷ìe ézçìLå BlíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E ½§¨«©§¦−§©§¦´¦¨®¨¨¬¤§©²©§¥¤−

:ãçà íBé¬¤¨«
i"yx£ÏkL‡ ‰ÓÏ∑ ּכאׁשר" אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ׁשּקרּוי ּבניו את הּקֹובר על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה אהיה »»∆¿«ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשכלּתי" נזרקה ו ∑ÌÎÈLŒÌb.ׁשכלּתי, הּקדׁש ורּוח .ויהרגּו ּבניו יעמדּו ּתהרגּנּו, ואּתה עלי יקּום אם ְְִִָָָֹ«¿≈∆ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה יב)ּבּה .(סוטה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(åî)øîàzå÷çöé-ìà ä÷áø÷úBða éðtî éiçá ézö ©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½¦§¥−§´
úBðaî älàk úç-úBðaî äMà á÷òé ç÷ì-íà úç¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´

:íéiç él änì õøàä̈½̈¤¨¬¨¦−©¦«
i"yx£ÈiÁ· Èzˆ˜∑ ּבחּיי .מאסּתי «¿ƒ¿««ְְִַַַָ

çë(à)eäeöéå Búà Cøáéå á÷òé-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ
^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(á)Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
יג)ּבסֹופּה .(יבמות ְָ

(â)ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬
:íénò©¦«

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®
éøâî õøà-úà EzLøìíéýìû ïúð-øLà E §¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−

:íäøáàì§©§¨¨«
i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑,"ּגדֹול לגֹוי ואעׂש" לֹו: ׁשאמר ∆ƒ¿««¿»»ְְְֶֶֶַָָ

ּברכֹות  אֹותן יהיּו ,"ּבזרע ּבׁשביל,"והתּברכּו ,ל הּזרע )מּמ(האמּורֹות ואֹותֹו הּגֹוי אֹותֹו .הּמבריצא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ß elqk 'a ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע .איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

È˙מה  ÈL˙ÈÂ CpÓ CeÁ‡„ ‡Ê‚e¯ ·e˙Èc „Ú«ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿¿≈»
‰ÓÏ ÔnzÓ Cp¯a„‡Â ÁÏL‡Â dÏ z„·Ú Ècƒ¬«¿»≈¿∆¿«¿∆¿¿ƒ»ƒ«»¿»

:„Á ‡ÓBÈ ÔBÎÈÂ¯z Û‡ Ïk˙‡∆¿«««¿≈»»

˜„Ìמו  ÔÓ ÈiÁa ˙È˜Ú ˜ÁˆÈÏ ‰˜·¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ√»
˙aÓ ‡˙z‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ Ì‡ ‰‡zÁ ˙a¿«ƒ»»ƒ¿ƒ«¬…ƒ¿»ƒ¿«
:ÌÈiÁ ÈÏ ‰ÓÏ ‡Ú¯‡ ˙aÓ ÔÈl‡Î ‰‡zÁƒ»»¿ƒ≈ƒ¿««¿»¿»ƒ«ƒ

d„wÙeא  d˙È CÈ¯·e ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ‡¯˜e¿»ƒ¿»¿«¬…»ƒ»≈«¿≈
:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»



zeclezנ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã504Î498 'nr ` jxk ,g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd elqk ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay zegiyn)

(yiciin mebxz -

יעק  את יצחק ּד"וּיׁשלח והתּברר הּׁשליחּות ׁשהיה ּוכפי אּׁשה". מּׁשם לֹו "לקחת לבן, לבית לחרן, ׁשּיל ּכדי היתה ב" ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
גֹו'", ּורבּו ּד"ּפרּו הּציוּוי את וקּיים מׁשּפחּתֹו את יעקב העמיד עֹולם") ׁשל אף ("חרֹון ּבחרן ּדוקא הרי – ּבפֹועל ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ

"מיטתֹו ׁשל ".ׁשׁשׁשׁשלימה לימה לימה לימה ּובאֹופן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
יתּבר לֹו ּדירה ּגם ׁשם עׂשה מׁשּפחּתֹו, את העמיד ׁשּׁשם לכ עד ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ונֹוסף לבן, ּבצאן ההתעּסקּות על־ידי , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לבן. ּבצאן ׁשהיּו הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות והעלה ׁשּבירר – החסידּות ּובלׁשֹון וגֹו', רּבֹות צאן (ּבחרן) יעקב אצל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹׁשּנהיה
ׁשּלקח  הינּו מראׁשֹותיו", וּיׂשם הּמקֹום מאבני "וּיּקח – ׁשליחּותֹו) (מקֹום לחרן ּבֹואֹו ּבטרם עֹוד ,ּבּדר ּבלכּתֹו ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָועד

אלֹוקים". ּבית יהיה גֹו' הּזאת ׁש"והאבן ועד עליה, ּבהם ּופעל ּתחּתֹון) הכי נברא (ּדֹומם, ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאבנים
אף  חרֹון (חרן, הּגׁשמי הּזה ּבעֹולם למּטה ירדה אׁשר נׁשמתֹו, ׁשּׁשליחּות – מּיׂשראל ואחד אחד לכל ההֹוראה ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי
ועֹוד  יהּודי עֹוד על יהדּות ּבעניני להׁשּפיע ּברּוחנּיּות, והן ּכפׁשּוטֹו הן גֹו'", ּורבּו "ּפרּו לפעֹול – היא ּבעֹולם) מקֹום ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשל
(ּתֹוׁשבי  העֹולם אּומֹות על להׁשּפיע וכן ילדֹו"), ּכאילּו ּתֹורה חבירֹו ּבן את "המל ּמד (והרי ּבפרט ותֹורה מצֹות, על־ידי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָיהּודי
הּדֹומם  ועד המדּבר, מּסּוג ׁשּלמּטה החלק ּגם ּכּולֹו, העֹולם ּכל את לעׂשֹות – ועד ׁשּלהם, הּמצֹות ׁשבע ׁשּיקימּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָחרן)

.יתּבר לֹו לדירה הּמקֹום) ְְְִִֵֵַַָָָ(אבני
לֹו "לקחת ארם לפּדן ּדוקא והל יצחק ׁשל מּמקֹומֹו יצא ׁשּיעקב – יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי אׁשר להֹוסיף, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹויׁש

יצחק: אצל לא וגם יצחק ׁשל ּבמקֹומֹו ּגם היה ׁשּלא ענין נפעל – אּׁשה" ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּׁשם
היתה  לא לקדּוׁשה, – מּקדּוׁשה היפ ׁשהם אנׁשים הּסטרא־אחרא, הפיכת ׁשל העבֹודה ּובמילא, ּתמימה, עֹולה היה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹיצחק

הּנׁשים"]. את מגירת וׂשרה האנׁשים את מגיר היה ׁש"אברהם ואּמֹו ּכאביו [ּדלא אצלֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּיכת
ׁשלימה", "מיטתֹו היתה - לארץ ּבחּוץ ׁשּבירר הּבירּורים מּלבד הּנה ארם, לפּדן יעקב" את יצחק "וּיׁשלח על־ידי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאמנם,
היינּו, ל"ּבן", ה"אחר" את ּגם לעׂשֹות אחר", ּבן לי ה' "יֹוסף – הּוא יֹוסף ׁשל ׁשענינֹו יֹוסף", יעקב ּתֹולדֹות "אּלה אׁשר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹועד
ּבנֹו – ועד "ּבן", ּבבחינת ּבאמת ׁשהם ׁשּמגּלים על־ידי־זה ּובפרט יתהּפכּו, – "אחר" ּבבחינת לעת־עּתה ׁשהם אּלּו ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּגם
ארץ  עד (אלֹוקּות), ּבּה אלקי ה' עיני אׁשר ארץ יׂשראל, ארץ ּבן ימין", "ּבן – ל"ּבנימין" עד הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ׁשל ְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיחידֹו

קֹונּה.ׁשׁשׁשׁשרצתהרצתהרצתהרצתה רצֹון לעׂשֹות ְְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
הֹוראה  יׁשנּה מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל ׁשליחּותֹו אֹודֹות יעקב" את יצחק מ"וּיׁשלח ללמֹוד ׁשּיׁש ההֹוראה מּלבד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹוהּנה,
יעקב  ּכׁשליחּות הּוא ׁשּלהם הּׁשליחּות ׁשּתֹוכן לכ ּבנֹוסף – ּדֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח ּדכ"ק ּבפׁשטּות לׁשלּוחים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמיּוחדת
חרן, הּוא ּבכלל ׁשעֹולם־הּזה לזה [נֹוסף חרן ּגם ולפעמים ארם, ּפּדן ּברּוחנּיּות, רחֹוקים רחֹוקים, למקֹומֹות ׁשּנׁשלחּו –ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנֹוגע  לעצמם, (ּבנֹוגע הּנ"ל ּכל את ּבהם לפעֹול "אחרים" יהּודים לפּגׁש ּכדי ּגּופא] ׁשּבעֹולם־הּזה חרן הן אּלּו מקֹומֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהרי
ּדֹורנּו: נׂשיא אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק ׁשל ּבׁשמֹו ּבמיּוחד מּודגׁש הּדבר הרי – ּכּנ"ל) נח, ּבני למצֹות ּובנֹוגע ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹלׁשאר

"וּיׁשלח – "יצחק" הּוא (הּׁשני) "יצחקיצחקיצחקיצחקׁשמֹו – הּוא הראׁשֹון ּוׁשמֹו יעקב", אחר".ייייֹוֹוֹוֹוסף סף סף סף את ּבן לי הוי' "יֹוסף על־ׁשם ," ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשאי  על־מנת – זה ּבכנס הּמׁשּתּתפים הּׁשלּוחים ׁשל ׁשליחּותם מּטרת זֹוהי טֹובֹות והרי החלטֹות ויקּבלּו יעזרּו רעהּו את ׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

יעקב". את יצחק (יֹוסף) ּד"וּיׁשלח הּׁשליחּות וקּיּום עבֹודת את ּולהרחיב להֹוסיף ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאי
ּבתֹור להיֹות צריכה הּנ"ל ּבכל ׁשהעבֹודה ּולהדּגיׁש, להֹוסיף עבד),ׁשׁשׁשׁשללללּוּוּוּוחים חים חים חים ויׁש (עבֹודת קּבלת־עֹול מּצד רק לא היינּו , ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּדבר ּבתֹור לגמרי.ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלהםהםהםהםאּלא אחרת ּבחּיּות ּבּדבר עֹוסקים ׁשאז (ׁשליח), ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
העבֹודה  ּפרטי, ּכדבר ּבׁשליחּות ׁשעֹוסקים ּבׁשעה הרי – הּביטּול מעלת יׁשנּה עבד) (עבֹודת ׁשּבקּבלת־עֹול ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָואף־על־ּפי

וזה (ּכּנ"ל), חּיּות ּבתֹוספת ּדבר ממממֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיףהיא ּבתֹור ּבזה ׁשּיעסקּו הּוא המׁשּלח ׁשל רצֹונֹו ולכן, ּבפֹועל. הּׁשליחּות ּבקּיּום ּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ׁשליח. ּבתֹור אּלא) עבד, ּבתֹור רק (לא ּתהיה ׁשהעבֹודה נדרׁש ּגּופא, ּבקּבלת־עֹול הּביטּול מּצד הּנה – ּובמילא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּפרטי,

רֹואים  הרי – ּב'ביטּול' (לכאֹורה) קׁשּורה מסירּות־נפׁש אׁשר ּבמסירּות־נפׁש, להיֹות צריכה הּׁשלּוחים ׁשעבֹודת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואף־על־ ּפי
הּמציאּות: ּבתֹוקף ּדוקא קׁשּורה המסירּות־נפׁש רּבֹות ׁשּפעמים ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּבפֹועל

אֹותֹו ימנע הּדבר ּבסּכנה, ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּבקׁשיים, קׁשּור רצֹונֹו מילּוי ּכאׁשר אזי ּבחליׁשּות, היא המציאּות ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכאׁשר
ּבכל  ּכ לׁשם ויפעל רצֹונֹו, את מּלהׁשלים ּבעדֹו ימנע לא ּדבר ׁשּום – הּמציאּות ּבתֹוקף ּכׁשהּוא אבל רצֹונֹו; את ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמּלמּלא

מסירּות־נפׁש. לזה ּכׁשּיצטר אפילּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָהּמּצבים,
ּבסדר  ולימּוד הֹוראה ללמֹוד אפׁשר ּדיצחק הּׁשליחּות מּסדר ּגם הרי, הּׁשליחּות, ענין ּכללּות אֹודֹות לעיל האמּור על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנֹוסף

ׁשּבדֹורנּו: יצחק" "וּיׁשלח ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָהּׁשליחּות
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" ּברכֹו – לחרן יעקב את ׁשלח ׁשּיצחק וגֹו'".ויויויויּתּתּתּתןןןןלפני ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים ל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

" – ּכלל הרגיל ּדר על ׁשּלא היא ויּתן":ויויויויּתּתּתּתן ן ן ן והּברכה ויחזֹור "יּתן ," ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכזה  ּבאֹופן היתה יצחק ּברּכת אבל העיקר, על מֹוסיפים זה ּולאחרי הּברכה, עיקר את ּתחילה מברכים ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּדהּנה

– אריּבער") ("מלכתחילה ּבהֹוספה התחיל ּבוא"ו""""ויויויויּתּתּתּתן ן ן ן ׁשּמּלכתחילה "יּתן".ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוסיףסיףסיףסיף", לפני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
הּוא  ּביֹותר" וחּיּות אֹור ּבריּבּוי ההׁשּפעה ׁש"עיקר מּכיון לעֹולם", הּברכֹות ּכל ּומקֹור "עיקר הּוא יצחק ּברּכת ּתֹוכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוגם:

כּו'". יֹותר עצּום ּבכח וחּיּות אֹור ּתגּבֹורת ּבהם ׁשּיׁש "לפי ּגבּורֹות, ּבחינת יצחק, על־ידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדוקא
גֹו'" ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים ויּתן־ל" – העֹולם ּבגׁשמּיּות לכל־לראׁש הם ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוהּברכֹות

ּפׁשּוטֹו.ּבּבּבּבפפפפׁשׁשׁשׁשטטטטּוּוּוּות ת ת ת  מידי יֹוצא מקרא אין , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ
"מּטל  ּולדּוגמא: חז"ל, ּבמדרׁשי ׁשּבזה הּפירּוׁשים ּכל את ּכֹוללֹות אּלּו ּברכֹות – עיקר) ׁשּזהּו ּכּמּובן (אבל לזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונֹוסף

אּגדה", זֹו ּתירֹוׁש ּתלמּוד, זֹו ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ּומׁשמּני מקרא, זֹו .ועועועועֹוֹוֹוֹוד ד ד ד הּׁשמים ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
עֹוד  מּיד ּובירכֹו חזר עצמּה הּׁשליחּות לאחר ּתיכף הרי לחרן, ׁשליחּותֹו לפני יעקב את יצחק ׁשּביר לּברכֹות נֹוסף ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוגם:
ּברּכת  את ל ויּתן עּמים, לקהל והיית וירּב ויפר אֹות יבר ׁשּד־י וא־ל גֹו' אֹותֹו ויבר יעקב אל יצחק "וּיקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹועֹוד,

וגֹו'". מגּורי ארץ את לרׁשּת אּת ּולזרע ל ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאברהם
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּו ּברכֹות את יעקב מקּבל – ּבפֹועל הּׁשליחּות ּבהתחלת ּגם זה, ּופרצּתּולאחרי הארץ ּכעפר זרע "והיה א: ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ועד  וגֹו'", ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה ,ּובזרע האדמה מׁשּפחֹות ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹיּמה
ונעׂשה  רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה ׁשהּובטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר רגליו, יעקב "וּיּׂשא – ּביעקב מּיד ּפעל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשהּדבר

ּגדֹול". ׁש"ּכחֹו עד ללכת", ֶֶֶַַָָֹקל
הּנֹוכחי: הּׁשלּוחים לכּנּוס ּבקׁשר – זה ּבדֹורנּו יצחק" ל"וּיׁשלח ּבנֹוגע ּגם ללמֹוד אפׁשר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּכ

ויּתן", ויחזֹור "יּתן – והגּבלה מּמדידה ׁשּלמעלה ּובברכֹות אֹותֹו, מבר הּוא הרי – ׁשליח ׁשֹולח ׁשּבדֹורנּו ׁש"יצחק" ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלפני
לעֹולם". הּברכֹות ּכל "מקֹור – ּגדֹולֹות הכי ְְְְֲִַַָָָָָּובּברכֹות

ּבפרנסה  ׁשּיתּברכּו גֹו'", ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים ויּתן־ל" ּבגׁשמּיּות, ּברכֹות – ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּולכל־לראׁש
רויחי. ּובכּולם רויחי ּומזֹוני חּיי ּבבני, – גֹו'" וירּב ויפר" ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבהרחבה,

הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה, ּופנימּיּות נגלה הּתֹורה, ּבלימּוד הּׁשליח, ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודתֹו ּברכֹות ּכֹוללֹות הּברכֹות – זה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּולאחרי
חּוצה. הּמעינֹות והפצת והּיהדּות הּתֹורה ּבהפצת ּבפֹועל ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּברכֹות – ְְְְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָָָּובעיקר

נֹוספֹות  ּברכֹות מּיד מקּבלים ּבׁשליחּותֹו, ּכׁשּיֹוצאים וגם "יצחק", ּברּכת את ּפעם עֹוד מקּבלים – הּׁשליח מינּוי ּבעת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָוכן
,ּובזרע האדמה מׁשּפחֹות ּכל ּב ונברכּו ונגּבה וצפֹונה וקדמה יּמה ּופרצּת הארץ ּכעפר  זרע "והיה – ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמהּקדֹוׁש־ּברּו־ הּוא

חּוצה. הּמעינֹות הפצת – וגֹו'" ּד"ּופרצּת הּׁשליחּות ּבקּיּום ׁשּיצליח וגֹו'", ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה
ּב יהיּו הענינים ׁשּכל ּבתנאי מאביו הּנׂשיאּות את ׁשּקיּבל והֹורה אמר ּדֹורנּו, נׂשיא ׁשהמׁשּלח, לכ נֹוסף חסד ּכלֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיֹוצא  לפני ואחד אחד ּכל את המׁשּלח מבר – ּדהמׁשּלח) "ּכמֹותֹו" (ׁשהם ׁשלּוחיו ּכל על חל ׁשהּדבר וכּמּובן ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּוברחמים,
הּׁשליחּות. ּבהתחלת ּגם ואחר־ּכ הּׁשליחּות, מינּוי ּבעת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָּבׁשליחּותֹו,

העֹולם. ּכל סֹוף עד "ל"זרע וגם הּׁשליחּות, זמן מׁש ּכל על נמׁשכֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּברכֹות
ׁשּכּולם  – ּבזה) (וכּיֹוצא ׁשנה  עׂשרים ׁשנים, עׂשר לפני ׁשּנתמּנּו הּׁשלּוחים אצל – אּלּו ּברכֹות ּבקּיּום ּבפֹועל ׁשרֹואים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּוכפי
ונֹוסף  רויחי, ּובכּולם רויחי ּומזֹוני חּיי ּבבני, ּובמצֹות, ּבּתֹורה עֹוסקים ּובנֹות ּבבנים מׁשּפחֹות והעמידּו ה', ּברּו ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהסּתּדרּו,
והּמעינֹות  והּיהדּות הּתֹורה ּבהפצת ׁשליחּותם ּבמילּוי הּׁשלּוחים ּבהצלחת הּטבע מּדר ׁשּלמעלה הּברכֹות את רֹואים – ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלזה

ָחּוצה.
ׁשּלא  לחׁשֹוב וטֹועים ּכדבעי, לזה לב ׂשמים לא לפעמים הרגילּות, ׁשּמּצד אּלא, ּגדֹולֹות, הכי ּברכֹות הן אּלּו ּברכֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהרי,

הּדרּוׁשֹות. הּברכֹות ּכל את מהמׁשּלח ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָמקּבלים
את  למּלא ׁשּיּוכלּו ּכדי ּבגׁשמּיּות, מּפרנסה החל ׁשֹונים, ּבענינים ּברכֹות ּומבּקׁשים הּׁשֹואלים לּׁשלּוחים מענה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּומּכאן

צדדּיים: ּבלּבּולים ללא ּבמילּואּה ְְְְְִִִִִִָָָֹׁשליחּותם
הּדרּוׁשֹות  הּברכֹות ּבכל אֹותֹו ּומבר ּוממׁשי לׁשליחּותֹו, צאתֹו לפני עֹוד מהּׁשלּוחים ואחד אחד ּכל את מבר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהמׁשּלח
הארץ  ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים – ויּתן ויחזֹור יּתן – ויּתן־ל" להיֹות: ׁשּיכֹולֹות ּביֹותר הּגדֹולֹות לּברכֹות עד ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹו,
ׁשהיתה  ּובהצלחה ּביתֹו ּבני ּבחּיי הּפרטיים, ּבחּייו יתּבֹונן אם ּדי – ּבפֹועל התקימּו ּכבר אּלּו מּברכֹות וכּמה וכּמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָגֹו'",

ׁשּבזה. המׁשּלח ּברכֹות ריּבּוי את ויראה – הּטבע מּדר למעלה ׁשּלֹו הּׁשליחּות ּבקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּבעבר
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רגליו  את לּבֹו "נׂשא אׁשר ּבפֹועל, הּׁשליחּות ּבקּיּום ּומרץ ּכֹוחֹות להֹוסיף – היא הּברכֹות ּכל ּכונת העיקר: והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָועֹוד

ההעלמ  ּכל על הּבט מּבלי ּבעֹולם, ּבׁשליחּותֹו ּגדֹול" ו"ּכֹוחֹו ללכת", קל ׁשּמּסביבֹו.ונעׂשה ועיּכּובים ּומניעֹות והסּתרים ֹות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
רּבֹות", צאן לֹו ויהי מאֹוד מאֹוד האיׁש "ויפרֹוץ יהיה – עֹולם" ׁשל אף  ּב"חרֹון הּׁשליחּות ּבקּיּום העבֹודה על־ידי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹואדרּבה:
ּתמיד  הרי – עּתה עד ׁשליחּותֹו ּבקּיּום ּגדֹול" "ּכֹוחֹו ׁשהיה ּכּמה עד ּברּוחנּיּות: עׁשירּות – וגם ּבגׁשמּיּות, מעׁשירּות ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהחל

הלאה. וכן מאֹות", ד' רֹוצה מאתים מאתים, רֹוצה מנה לֹו ׁשּיׁש ּו"מי ּבּקֹודׁש" "מעלין ּומֹוסיף ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהֹול
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יׁשמעאל  אל הּוא ּגם והל ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל יעקב ׁשמע .וכי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑ ׁשּמת לּמדנּו אּלא נביֹות? אחֹות ׁשהיא יֹודע איני יׁשמעאל", "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ס"ג  ּבן הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו אחיה. נביֹות והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹיׁשמעאל
"ויצחק  מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשי"ד יעקב, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשנים,
נמצא, וגֹו'". יׁשמעאל חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבן
לחרן, הל ואחרּֿכ ׁשנה, י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיעקב

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא לא)ׁשהרי ארּבעֿעׂשרה (לקמן עבדּתי" ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: היה, יֹוסף מּׁשּנֹולד הּצאן ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ּבׁשּתי ל)ׁשנה ילדה (לקמן ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׂשבע  ׁשל ז' ׁשנים, ט ' למצרים יעקב ׁשּירד עד ּומּׁשם ,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹרחל
לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל מז)ּוב' ׁשּלפני (לקמן ׁשנה י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

הרי  ס"ג, ּבן היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלדת
נטמן  הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים הרי ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים אֹומר והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹקי"ו

ׁשנים י"ד עבר ל (ּבבית ׁשהרי הּתֹורה. ּבזכּות עליהם, נענׁש לא ׁשנה,אבל כ"ב אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּׁשהה  ׁשנים ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא מאביו יעקב ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּדהינּו

ּכדכתיב: ,לג)ּבּדר הּפסּוק,(לקמן מּזה זכרֹונםֿלברכה רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ּולמקנהּו ּבית לֹו "וּיבן ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשחּׁשבנּו הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה. ּבימֹות הוּו וסּכֹות הּגׁשמים ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים י"ח ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻׁשּׁשהה
וּדאי  אּלא ׁשנים, י"ד עֹוד מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה למצרים ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלעיל,
ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה זכּות ּובׁשביל מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ּבהליכתֹו עבר ּבבית ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹנטמן

יׁשן  ּברׁש"י מצאתי ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו על ∑ÂÈLŒÏÚ.)יֹוסף רׁשעה הֹוסיף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ«»»ְִִַָ
להבין (רׁשעתֹו וקל ּכבר, לֹו ׁשהיּו מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: הראׁשֹונֹות:)רצה את ּגרׁש ׁשּלא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d jxk zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ּבּבּבּבןןןן ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל ּבּבּבּבתתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל אלאלאלאל עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ט)ווווּיּיּיּילללל הליכתֹו(כח, את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מעּונין  הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל עׂשו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ÁlLÂו  ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז  dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

ÈÈÚaח  ÔÚk ˙a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט  ˙È ·ÈÒe Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez‡Ï dÏ È‰BL¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò



נג zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a ycew zay meil inei xeriy
יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח נחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָלעׂשֹות
יׁשמעאל  ּבת מחלת את לקח וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח צדקּותֹו את להראֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכדי

אברהםאברהםאברהםאברהם אברהם.ּבּבּבּבןןןן ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות היתה ּכּונתֹו – ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
תולדות  פרשת חסלת

סימן  על"ו פסוקים, ק"ו ססס

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåãìåú úùøôì äøèôäéø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå

אגרות קודש

 ב"ה,  ר"ח כסלו, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד המתפללים ובראשם הגבאים דבית הכנסת

חב"ד ליובאוויטש אהבת ישראל, בני ברק

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי הידיעה על דבר חגיגת סיום כתיבת ספר תורה והכנסתו לביהכ"נ.

אדמו"ר  כ"ק  של  הגאולה  יום  בכסלו  בעשרה  תיערך  שהחגיגה  זכאי,  ליום  זכות  ומגלגלין 

האמצעי, ובתהלוכה ובשמחה רבה כיאות לגודל הענין וחשיבותו.

ולהעיר ולהאיר אשר ידוע כי גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי היתה על דרך גאולת כ"ק אדמו"ר 

הזקן אשר מילא מקומו, שנתבשרו אודותה כשאמרו הכתוב בתהלים פדה בשלום נפשי מקרב לי כי 

ברבים היו עמדי, וכמסופר באגרת הקודש דאדה"ז.

 – הזקן  לרבנו  ובנוגע  שאמר,  חדשי  תהלים  בשיעור  זה  הי'  האמצעי  אדמו"ר  שבנוגע  אלא 

בההוספה מה שאמר גם שיעור השבועי ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, שהקביעות היתה אז כמו 

בשנה זו.

וידוע פירוש חכמינו ז"ל על הכתוב: מאי פדה בשלום נפשי, אמר הקב"ה כל העוסק בתורה 

)ברכות  ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומה"ע 

תחילת דף השמיני(.

והרי בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת שלשת הענינים בזה: מתפללים עם הציבור, שזהו ענין 

בית הכנסת, גמילות חסדים – שהספר תורה נעשית לקריאה בו של כמה וכמה, ספר תורה דרבים, 

ועוסק בתורה, וביתר שאת וביתר עז, כידוע אשר בקריאה בתורה, גם זה שלא ידע מאי קאמר מקיים 

בזה מצות תלמוד תורה.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש יקויים סיום פירוש חכמינו ז"ל האמור, ובפועל – פדאני לי ולבני 

מבין אומות העולם.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בהנ"ל ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן



נד

יום ראשון - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום רביעי - כ"ט מרחשון
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום שני - כ"ז מרחשון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום חמישי - ל' מרחשון
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ח מרחשון
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שישי - א' כסלו
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' כסלו
פרק כ

מפרק י עד סוף פרק יז

לשבוע פרשת תולדות  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



נה oeygxn e"k oey`x mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו ראשון יום
אגרת לב  ,304 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá áì,bpw 'nr cr.åðùøãú

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a
mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd

,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦
"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
xeab edfi`" ly oipra ,"mixeaba" mal z` xzei cer wfgl

"exvi z` yaekd5zzl ,
oevxa yi xy`n xzei

,zzlúBáéãð ìò áéãðå§¨¦©§¦
íe÷é6,zeidl leki - ¨

,`id dpeekdy
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8ozepy df - ¨¤

iciÎlr - dwcvd
,"dVrO"d zexxerzddøîàð64¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" : §©¤¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©

ì "úãîò"øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL ,äá÷ð ïBL Ÿ¤¤§§¥¨¤§©¥¦§§¦©¨
,"äOònä ìBãb"î,dwcvd zzl envra xxerzn `edy `l - ¦¨©§©¤

zexxerzdd z` lawn `ed `l` ,"rityn" `ed f`y
`idy "dawp" zpigaa `ed ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn§©¤

,"zlawn"úãîò" ïë-ét-ìò-óà,ely dwcvd -,"ãòì ©©¦¥Ÿ¤¤¨©
,Leøt?crl (zx`yp) zcner ely dwcvdy dpeekd idn - ¥

úáãpî äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä ìkL¤¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤¦¦§©
éîLbä äfä íìBòa úBîi÷å úBiç äpä ïä ¯ øBähä íaì¦¨©¨¥¥¨¨§©¨¨¨©¤©©§¦

,äiçzä ïîæ ãò,miznd ziigz ly -æàLziigz onfa - ©§©©§¦¨¤¨
,mizndàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå úe÷ìà éelb ïîæ àeä§©¦¡Ÿ§¥¨

,äfä íìBòa ïéîìò ìk ááBñ úðéçaî"seq oi` xe`" - ¦§¦©¥¨¨§¦¨¨©¤
df xe` - zenlerd lkn dlrnle "siwn"e "aaeq" zpigaay

,miznd ziigz onfa dfd mlera zelbzda xi`iøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
ã÷zLàc ázëna úeëéøàa9éøöå .ïBëîe éìk úBéäì C ©£¦©¦§¨§¤§¨©§¨¦¦§§¦¨

-ïéà øBà Ba LaìúäìäîLpì óebä Bîk ,àeä-Ceøa óBñ §¦§©¥¥¨§©©§¨¨
,ìLî-Cøc-ìò,dnypd zlawl mi`zn ilk `ed sebd - ©¤¤¨¨

zlawl ilk zeidl jixv jk - seba zyalzn dnypde
,"oinlr lk aaeq"d ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ly zelbzdd

,miznd ziigza dlbziyáeúkL Bîk10éøáã äë àBìä" : §¤¨£Ÿ§¨¦
úæçàpLk àlà äfä íìBòa äøéàî dðéà Là äî ¯ "Làk̈¥¨¥¥¨§¦¨¨¨©¤¤¨§¤¤¡¤¤

,'eë äìéúta úLaìúîemlera xi`i zewl`y ick ,jk - ¦§©¤¤©§¦¨
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ùã÷ä úøâà
êøá áìïåöøì äöøé íãé ìòåôå íìéç 'ä

äëå ïúé äë ãéîú 'ä éðôì íäì
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷ãö øîàð äùåòä ìòå

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' ט,7.ע"ד ב"ב
ג.8.א. קיא, טו"ב.9.תהלים סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'
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,"dlizt"k ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf ,dfd
,iwl`d y`a ixnbl dlke lhazndíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

øçà11,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå ,,"seq oi` xe`"l -àéä ©¥§©§©§¦§¦§¨¥¦
úéìc ïàîì úeiç òétLäìe ïzì ,álä úáéãðe ãñçä úcî¦©©¤¤§¦©©¥¦¥§©§¦©©§©§¥

,'eë déìel oi`y inl - ¥
zcny ixd ,envr lyn
- ald zeaicpe cqgd
zeti mipt xaqa dpizpd
ilk md - iprd zybxdae

,jxazi exe`lBîk§
íéðewza áeúkL12: ¤¨©¦¦

,ïBì úðéwz ïéôeb änëå"§©¨¦§¦©
mdl zpwiz miteb dnke -
ly zexe`d zlawl -

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil

,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦
ly exwir lk `ed "oini"

,sebdèitä øîà Cëå13: §©¨©©©¨
"ä÷ãö BLeáì"14.- §§¨¨

- eyeal `id dwcvy"seb"d lk ly - mzqjexa yecwd ly -
."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`edeøîàL eäæå§¤¤¨§

ì"æø15,daL ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : ©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨
øîàpL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :xkyy - ¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤

zeaicpe cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd
alddze`l xkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy

?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcvøéöwäL¤©¨¦
,d`eazd ly -àeä Cëå ,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä¦©§¦¨©§¨¨¨¤§¨

äðeîè àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦§¨
,äiçzä ïîæ ãò úøzñðådrixfdy myk ,miznd ziigz cr - §¦§¤¤©§©©§¦¨

,ux`a zxzqpe dpenhLaìúiL,miznd ziigz onfa -øéàéå ¤¦§©¥§¨¦
,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàzeyalzdd - ¥¨¨¨©¤©©§¦

didz ote` dfi`a .dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde
owfd epax xiaqi - ?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd
zelbzdde zeyalzdd xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl
:owfd epax oeylae ."zeliv`"d mlera zexitqd ly milka

,ãç éäBîøâe eäéàå,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy dne - §¦§¨¦©
- cg` xac md ,milkd ,"idenxb"eíälr aqen df ixd - ¥

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéçaxac ,"cg" mdy - §¦©¥¦§¤¤§¦©£¦
zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ay "seq oi` xe`" mr cg`

,'k oniq "ycewdà øBà øîçå-ì÷å ïkL-ìëå-Ceøa óBñ-ïé §¨¤¥§©¨Ÿ¤¥¨
ïéîìò ìk ááBqä àeä`edy -úðéçaî äìòî äìòîlî ©¥¨¨§¦¦§©§¨©§¨¦§¦©

.úeìéöà`edy - £¦
,zenlern ixnbl dlrnl
onfa dlbzie yalzi `ede
ziigz ly digzd
xe`"l ilkd m` .miznd
milka dlbziy "seq oi`
zexitqd ly
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ðïBL ¦§¥§¨¨§

úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð§¥¨¦§¨Ÿ¤¤
,"ãòì"dwcv"y ixd - ¨©

,dawp oeyl `idááBqä óBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥©¥
Laìúnä ,ïéîìò ìk,dlbzne -äfä íìBòa dëBúa ¨¨§¦©¦§©¥§¨¨¨©¤
.äiçzä ïîæa éîLbädtqed ef ixd .miznd ziigz ly - ©©§¦¦§©©§¦¨

y ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirl xn`py dnllawn
,xg` mc`n ezexxerzdokleiptn ,dawp oeyla oiievn `ed

,dawp zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddylawn`l` -
ilk `idy iptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl"dlawl,ìáà£¨
weqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL"wcv" - ¤¤§¨¨§©¥§¨¨
,"jldi"e,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§

,"dyrn" ly zexxerzdd iciÎlr `ly -úeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§
BLôð øñîìå ,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä úáäà©£©¦§¦©§©§¨§¨§¦§Ÿ©§

"Eãàî ìëá"e ,"ãçà"a.'eëå BèeLôksqka xnelk - §¤¨§¨§Ÿ¤¦§§
jly18zexxerzdd d`a - 'dl eytp zexiqne 'd zad`ny ,

,dwcv oznl,"àzúìc àúeøòúà"áezexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨
epevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnlyiniptdyecwdl

,`ed jexa'eë ïBéìòä íãà áì ïk íéðtì íéðtä íénëå§©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨¨¤§
- `qkd lry -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzdd - ¦§¨¨¦§¥¨
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ùã÷ä úøâà
úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä

íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå
àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú

êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà
ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå

åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì
àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù

ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù
ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
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פנ"ג.11. ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר"ה.13.תקו"ז שמו"ע שבתפלת אלקינו" הוא "אתה Î"˜14.בפיוט ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, יד.17.הושע פה, א.18.תהלים נד, ברכות
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מרחשון  כ"ז שני יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr.à÷åã

zexiqn zcinke ,dhnly zexxerzdl m`zday ,dlrnln
ly oipra d`hazdy ,`ed jexa yecwdl epevx "zeinipt"

mb jk - dwcv zpizpa ,zinyb diyrúëLîä àeä©§¨©
ähî ähîì ïéîìò-ìk-ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨©¥¨¨§¦§©¨©¨

éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦
ïîæa éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§©

,äiçzäziigz ly - ©§¦¨
,mizndázëna øàáîk©§Ÿ¨©¦§¨

ã÷zLàc9.úeëéøàa- §¤§¨©©£¦
zexxerzddyk ixd
,envrn d`a dwcvl

- dltza ezcearn`id
z` jiynne "rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp
`ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d xe`d
."oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z` jiynn

zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j`
cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn"

."aaeqd xe`"neäæåxne` `ed "wcv" iably dn -åéðôì" §¤§¨¨
éìBnL ,"CläééLîîe CíéðBéìòä "íéðt" Cly zeiniptd - §©¥¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

,"seq oi` xe`"äìòîlî¦§©§¨
íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨
úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦

,dwcvl zelecb zepizp
"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

,zbyn mci oi`y `l` - xzei zzl mivexd:epLøãz Lôðk§¤¤¦§§¤
azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak -

.ef ycew zxb`

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2,cala (miitpk)

oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynl enk

d miitpkdxwir,serd ly

,dklda z`aeny di`xd itk

"dxyk 'itb` elhip"y3m` ,

- serd ly miitpkd elhip

`ed xwird ,oky .xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

,onvr zeevnde dxezd iciÎlr dyrp dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d eli`e

,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl

leki did `ly `edÎjexa "seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye

.inybd mlera odyk oda zelbzdl

dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret d`xide

dpeekd iciÎlry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret opi` onvrlyk

oci lrye ,zelrzdl ogekay ielirl zeevnde dxezd zelrzn `wec

eze` iciÎlry `ed jexa "seq oi` xe`" zelbzde dlrnl cegid didi

.cegi

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçalkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"amler"a xze

yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d
yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa
itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed dkldd wqte ,`ed jexa
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'd wxta xne` owfd epaxy
ly epevxa dlr jky
,`ed jexa yecwd
jke jk oae`x orhiyky
(lynl) jke jk oernye
.jke jk dkldd wqt didi
s` rx`i `l df m` mbe
el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq oicÎzia iptl `aeiy ,mrt
didi jky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr jky oeeik ixd -
epevx zrici `ed - dkldd wqt zrici mvr ixd - oicd wqt
dxezay zeiyrn ixetiq `xewyk ,j` ;`ed jexa yecwd ly
mifnx minelb dl` mixetiqay xacd zn` ik m` ixd ,cala

- jtidl e`] ,dlrnl miipgex mipipr lrxwirdmipiprd md
mipipra cala mifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd4:
oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd"
,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed
erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici
- ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa
?"d`lir dnkg"l dfÎiciÎlr xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik
xtq ly oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd epax ,lynl]
,dlrnl mingxd xewnn miax mingx zkynd oipr "`ipz"d
lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay mingxd zcnn dlrnly
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éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á
ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá

äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã
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ד.19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ˘ËÈÏ"‡3.ר"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈÂ˜È˙Â ˙Â¯Ú‰"· גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

.13 הערה מ פרק פכ"ב.4.לעיל ח"ג דין חקור מאמר מאמרות עשרה



oeygxnנח f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

weqta fnexnd xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi zenyp xewn"
,"zeliv`"c mingxd zcn epiid awri) "jaie lgxl awri wyie"
oi`yk ,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn ,"l`xyi zqpk" - lgxe
z` wx rcei `ed - dlrnl miipgexd mipiprdn rcei `ed

riten `edy itk xetiqd
mlerd ly eheyta
ilan - `ed cvik ,inybd
mipiprd z` rciy
mifnexnd miipgexd
xyewn - mixetiqa
xacd .[?"d`lir dnkg"a

- oaeiáeúkM äî ét-ìò©¦©¤¨
ad xtq -úBðek5æè óc ©©¨©

íãàäL Bîk :á ãenò©§¤¨¨¨
÷ñBò,dxeza -Ck ,ähîì,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc - ¥§©¨¨§¨

ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" -,'eë äìòîìxiaqny itk - ¨¨¨¨¤§§©§¨
dnypd yxey lr aqen df ("oexg` qxhpew"a) oldl owfd epax
mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa `ed yxeydy) mc`d ly
(zexitqd xyra dfy enk) zecne oigen ly sevxt - "oeilrd

mc`"e ,("mc`" `xwpoeilrddxeza wqer "dlrnlixd -
ixetiqa elit` ,dhnl dxeza wqer mc`dy ,jk iciÎlr
- "d`lir dnkg"a xyewn `ed - cala dxezay zeiyrn

ely "oweic"dy iciÎlrdlrnldfn ."d`lir dnkg"a xyewn
,envrlyk ,el oi` ,dhnl o`k mixetiqa weqirdy ,`vei ixd
yxeyl ,dlrnl dler df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l xyw
"oweic"dy z`tn `l` ,"d`lir dnkg"n ,d`a dxez epnny

"oeilrd mc`"d lydlrnlxyewn `ed df cvn - dxeza wqer
wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax ."d`lir dnkg"a
zeize`a (daygna) cala xedxda `ed dxeza eweqiry drya
zeize`d z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza zeaezkd
zeize`d zeler ,xeaicdn deedznd lewd cvn ixd ,xeaica

cnel `edyo`kdhnldbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl -
."zeliv`"d mlera - xzeia dpeilrdøîBì Lé ïëåwx - §¥¥©

øeäøäaayeg `edy -.úBáeúkä úBiúBàadxeza - §¦§¨¦©§
wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk ,azkay
mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr dhnl dxeza
dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxeza wqery "oeilrd

lr qqaznxedxd,calaøeacä ìáàz` `han `edyk - £¨©¦
,xeaica dxezd zeize`÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere - ¥©§¥©§¨¦

,Lnî úeìéöàìody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk - ©£¦©¨
zenlera "zeliv`" zpigamixg`zeliv`"a `l` -"ynnjk ,

miwicvd mde ,"dakxn" zpigaa `id mzceary dl`a xacd

"dakxn"d enk `edÎjexaÎyecwdl ixnbl milhad milecbd
wlga ,h"l wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl dlhad
zeler mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd

,("zeliv`"aBàdler dxeza xeaicdy -äàéøáì- ¦§¦¨
`a xeaicdykeìéçãa¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xin - §¦
,íéiìëNze`ad - ¦§¦¦

zeppeazdne lkydn
dler ,f` ,'d zelcba
,"d`ixa"d mlera xeaicd
itk ,dbydd mler `edy
oey`xd wlga xaqend
wxt ,"`ipz"d xtq ly

,f"hBàxeaicdy -
dler dxezaäøéöéì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãa- ¦¦¨¦§¦§¦

,dad`e d`xin,íéiòáèeytpa raha zeniiwd dad`e d`xi - ¦§¦¦
,d`xi mb dkeza zllekd zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly
Îlr ze`ad dcearde dxezd zeler myy dbixcnde mewnde
mler `edy ,"dxivi"d mlera `ed zeirah dad`e d`xi ici
xtq ly oey`xd wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d

,"`ipz"dáecenil-àø÷n,xeaica -÷éìñdler df -íìBòî §¦§¨¨¦¥¨
,äiNòc úBøéôñ øNòì äfäzeize` xne` wx `ed xy`k - ©¤§¤¤§¦©£¦¨

mlera `ed - ler zlaw cvn dler df eil` mewnde ,dxezd
"diyr"d6,ïéøéåà ò÷ác íeMî7.'eëåmlerd oiay mixie`d - ¦§¨©£¦¦§

,ipgexd diyrd mlere inybd dfd,øeäøäa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¦§
df oi` f` - daygn ly xedxda zeize`a ayeg wx `edyk

,mixen`d mipeilrd zenlerl dleràeäL "ï÷Béc"ä àlà¤¨©§¨¤
.'eëå BúîLð LøLdf cvne ,dxeza dlrnl wqer `ed mb - Ÿ¤¦§¨§

.(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn `edøäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©
,'eë éãéî ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìçxedxdy - ¥¤©§¦§¨¨¦¦¥

,xac mey lret epi` (daygn),áèì elôà eðéäåmb - §©§£¦§¨
dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`
xeaic,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn `edyk
zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh `l xac mey8:

jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"
`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaicaoi` ,daygna xdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr
o`k xaecny ixd .dlrnl mbt mey milret daygnde xedxdd
siqen okl ,mbt mey ,aeh `l oipr mey lret epi` "xedxd"y
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ïåøçà ñøèðå÷
ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë

øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá
äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä

åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì
ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
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ש"פ.5. ונציא אינה 6.דפוס שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה " שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות" מעולם למטה מתפשטת
בהגה"ה  ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי בריאה,‰‰˙ÂË˘Ù˙שם. עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת ˘ËÈÏ"‡:7.וקבלה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא וכת"י".¯˜ÔÈÚÈ"כן בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



נט oeygxn f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly oipr df m`y ,aeh oipr iabl mb xen` xacdy ,owfd epax
xedxdd oi` - dyrnd e` xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd
eli` lret didy aehd xaca `l mb xac mey lret envrlyk

,xeaica did dfïiòxdefa -áe íL'b wlg xdef -àì óã ©¥¨§©
á ãenò- xazqn jk - ©

oi`y ,aehl mb dfy
- xac mey lret xedxdd

mipiirnyk,my xdefa
zece` my xaecn oky
icky ,"miaeh mini"
zgnye zyecw "lawl"
gxkdd on ,"aeh mei"
`zexrz`" didzy
zexxerzd) "`zzlc

iciÎlr ,(dhnlndyrn
e`xeaicmikiynnd ,

"`lirlc `zexrz`"
,(dlrnln zexxerzd)

,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in ly "'igex gtiz"e)
,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa `ian okn xg`le
zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn ,dlrnl mbet
rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy ,my xdefd
wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly oiprl
xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a cenr `"l sc 'b
dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry ,"`lirlc `caer
dyecw zxxerzn - dyecwa `id dlertd m` ,dlrnl
cvn `id dlertd m`e ,eilr zpkeye zkynpe dlrnly

lr d`nehd gex dkiynn `id - l"x d`nehd`pngx mc`d
,dyrna `ed - dyrna ielzy dny ,my miiqn xdefde ,olvil
aeh `ll mby ,oaen mb dfn .xeaica `ed - xeaica ielzy dne
ÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd wx milret ,aehl mbe
- dne`n milret mpi` daygne xedxdy ,xdefdn `vei mipt
ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry ,epxn` o`k eli`e
"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret - dxezay zeiyrn
"d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre ,dxeza wqer
epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd epax xiaqi ?(dpeilr)
"`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret

(dhnln zexxerzd)jiyndl"`lirlc `zexrz`" (dhnl)
,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd)
dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d
- oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde

e`x .dpeeke daygn - xedxd iciÎlr `wec df ixd,oiivl i
mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`" mixn`nd xtqay

miwxtdl`,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew" ly
"xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky dnl jynd dfy ,e"`ea

eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr o`k ligzn `edy ,xnelk -
xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd lr `iyew ef oi`y ,jk .my
owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d oweic"a zlret daygne
`l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd z` xiaqdl ligzn
oi`y dpeekd "icin ciar
eli`e ,dhnl jiynn `ed
- dlrnl dhnln d`lrd

.'eke lret ok `edLé¥
àøòúàì eðéäc øîBì©§©§§¦§¨¨

àìéòì,dlrnl xxerl - §¥¨
,àzúì íMî CLîiL- ¤ª§©¦¨§©¨

,dhnlz`fxedxdd oi`
,lretBzáLçî ÷ø9- ©©£©§

,dlrnl dlerdäøàLð¦§£¨
øBà íL äôéñBîe ,íL̈¦¨¨
éeaøå úôñBúa ,ìBãb̈§¤¤§¦
éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä̈©£¦©§¥

cenil -àø÷î,xeaica - ¦§¨
,äiNòaL úBiNòî úBöîezeiyrn zeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨

,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqenãeçiä øwòLzexitqa - ¤¦©©¦
zeevn iciÎlre `xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay

,zeiyrn,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷øcegidny - §©§¨©©¥
md ,dlrnl dyrpdèòî øBà úëLîä éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥©§¨©§©

øéòfî,hrnd on hrn -ähîì,dhnl jynpd xe`d - ¦§¥§©¨
`ed ,"zexit"d,äNòîe øeacä éãé-ìòmeiwe `xwnd ceniln - ©§¥©¦©£¤

zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd
(dhnlnjiyndl,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"

øeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -,íeìk CLîð àì,dhnl - ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨§
lry cegid dyrp mday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l`

xedxdd siqen my - zeevne dxez iciieaix,xe`ïëìå- §¨¥
oze` `han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd

,xeaica,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äãøiM äî Ÿ¨¨§¥¨©¤¨§¨
éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð,ähîì íéðBéìò úBøBà C- ¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦§©¨

,dfd mlera dhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy
åë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk`id dhnl dnypd zcixiy - §¤¨§¥©¦©©

ickéLîäì.øBà Cdwewf `id oi` oky ,dnvr ornl `l - §©§¦
iciÎlr ,zindad ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl
oeeike ,dfd mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd
ixd ,xeaic e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy

daeg rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy dryaef`le
- dhnl xe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi

,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàcnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨
miiwn `edy zeevndedplrz,dlrnléãé-ìò à÷åc àeä©§¨©§¥

,äáBè äáLçî- 'd z`xie 'd zad` ly dpeek iciÎlr - ©£¨¨¨
,"daeh daygn" z`xwpdeîéçøe eìéçc àìácd`xi ila - ¦§¨§¦§¦
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ïåøçà ñøèðå÷
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà

÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî
'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå

úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî
èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì

øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì
äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
ø"åã àìáã äáåè äáùçî é"ò à÷åã àåä äìòîì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .



oeygxnס g"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ח שלישי יום
קונטרס אחרון  ,306 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòù ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë

miiwn `edy zeevnd oke cnel `edy dxezd ixd ,dad`eàì̈
,àìéòì àçøt,dlrnl (zeler opi`) zegxet opi` -Bîëe ¨§¨§¥¨§

."'eë äáBè äáLçnäå" :á ÷øt 'äàeápä øòL'a áeúkL- ¤¨§©©©§¨¤¤§©©£¨¨¨
lrnl zeevnde dxezd z` dlrn `id.dáeúkM äîexdefa - ©¤¨

,xen`dïéòé÷ø ò÷á"c§¨©§¦¦
,"'eëårwea dfy - §

,dxezd lewy - miriwx
miriwx rwea ,xeaic

,dlrnl dlereeðéäå§©§
elôàly lewdyk - £¦

`ed dxezd xeaicàìa§¨
,eîéçøe eìéçcila - §¦§¦

,dad`e d`xiïkL-ìkîa§¦¨¤¥
íéìèa íéøácîm` - ¦§¨¦§¥¦

xne` milha mixac iabl
`edyky ,xdefa my

j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly milha mixaca xdxdn
dyere dlrnl dler df - xeaica dl` mixeaic `han `edyk

milha mixac m` ixd ,mbt mymilerdnkeÎdnkÎzg`Îlr -
miler - dyecw ly mixeaicyBæéà Lé íL íâc ,Bðéà äæ]¤¥§©¨¥¥

äåàzdpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi` - ©£¨
`lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edy ,de`z `idy efi`

df oi`zeinyb,xnel yi ,cala zeinyb okÎoi`yÎdn ,cala
epi`lekizelrlmleraipgexedyn mb dfa yi `l` -

,jkay de`zd - daygnd zeipgexnzFaY `zil xg` gQpA§ª¨©¥¥¨¥
EN`,[my mby epi` df" milnd (xg` ciÎazka) xg` gqepa - ¥

.opi` - "de`z efi` yiäáBè äcîc,aeh oipr -,äaøî- §¦¨¨§ª¨
iabl m` ,ixd .dketd dcn xy`n xzei daexn dcna zlrete
Îzg`Îlr ,dlrnl mbete dler xeaicy mixne` aeh `l oipr
dler dfy i`cea - dyecw ly oipr - daeh dcna dnkeÎdnk
ila mby xazqn ixdy `id dl`yd miptÎlkÎlr .dlrnl
epax uxzn - dlrnl dlere miriwx rwea df dad`e d`xi

:owfdL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïä- ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
d ,"oeilrd mc`"d lyzeipevig,"oeilrd mc`"d lyóeâa àìå§Ÿ§

,"ïBéìòä íãà"ä,"oeilrd mc`"d ly seba dler df oi` - ¨¨¨¨¤§
,mler eze` ly zexitqd xyr `edyïkL-ìëå,dler epi`y - §¨¤¥

äîLð-çeø-Lôðaly - §¤¤©§¨¨
ody ,"oeilrd mc`"d
"zeliv`" ly xe`d
,mler eze`a xi`nd

elôà,`l -íãà"a- £¦§¨¨
"oeilrdïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥

úBøBà :úBøéôñ øNò¤¤§¦
.íéìëåleki `l my mb - §¥¦

ea dxqgy xac zelrl
.dad`e d`xi ly dpeekd
áeúkL eäæå§¤¤¨

'íéðewz'a10àìác , ©¦¦¦§¨
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ila -í÷éîìe à÷ìñì àìëé àì §¦§¦¨¨§¨§¨§¨§¥©

:à÷åc 'ä íã÷cenrle zelrl leki df oi` -'ied iptl,`wec ¢¨©§¨
j` ,zelrl leki df dlrnly mleramcw"zewl`d iptl ,'"d

leki df oi` my - mler eze`ay zexitqd ,mler eze`ay
xyry o`k xne` owfd epaxy dn .dad`e d`xi ila zelrl

" mi`xwp diyr ly mb milke zexe` zexitqd'd mcwzxb`"ae ,"
ytp zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k oniq "ycewd
,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd mb dne ,gexe
,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid ziy`x" md
okÎitÎlrÎs`y xnel yi - '"d mcw" jkl `xew `ed o`k eli`e

l llk dnec df oi`mi`xapyi ile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly
ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr dfy ,xnel
xe` mr micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk ,"zeliv`"
jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d dfy dnypd
"yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my xne` ixd `ed

.mday dnypd xe` iciÎlr - miyrpe mixvep mi`xapd lk

úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL 'íéiç õò' ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé-ìò íà-ék íéðôa íéðtmy - ¨¦§¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

"zekln"e "`"f" zexitqdy ,df iptl xne` `ed ,"miig ur"a
"zekln"e ,rityne xkf ,"xkc" `xwp "`"f") "zeliv`"ay

dawp ,"`awep" z`xwp
cegid dyrpyke ,lawne
`xwp df - mdipy oia
`edÎjixaÎ`ycew cegi"

"'izpikye1"`"f" oky ,
,(`ed jexa yecwd) mlerdn dlrnl ,"lcaen"e "yecw" `ed

ly cegid ixd - mlera zpkeyy "dpiky" z`xwp "zekln"e
ixd ,(mlera zewl` zelbzd jynezy lret zeklne `"f
dpd ,(dpiae dnkg zexitq) mxewnn elbzpe elv`p mdy drya
meiw oipr oiicr did `le `xap `l oiicr oey`xd mc`y oeeik
Îxirf m` ixd ,zeevnd
cegia eid zeklne oitp`
dzidy ,mipta mipt ly

dkynd zkynpzinipt
- zeklna oitp`Îxirfn
odl rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd eid
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

á"ô äàåáðä øòùá ù"îëå àìéòì àçøô àìäáùçîäå
àìá åìéôà åðééäå 'åëå ïéòé÷ø ò÷áã ù"îå 'åë äáåè
åæéà ùé íù íâã à"æ] íéìèá íéøáãî ë"ùëîá ø"åã

.äåàúåìà úåáéú àúéì à"ðáåðééä äáåøî äáåè äãîã [
ïéòé÷øíãàä óåâá àìå íéúáäå úåìëéää ïäù à÷åã

ñ"é ïäù äéùòã íãàá 'éôà ï"øðá ë"ùëå ïåéìòä
àìëé àì ø"åã àìáã íéðå÷úá ù"æå íéìëå úåøåà

:à÷åã 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì

ïééòô"áô úøæçä ïéàù å"ô ç"ù úåãå÷ðä øòù ç"ò
éë øáãä íòèå .à÷åã úåéùòî úåöî é"ò à"ë
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ב).10. (כה, ˘ËÈÏ"‡:1.ת"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"א ח"א "ראה



סי oeygxn g"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn wepil)
,zeklne oitp`Îxirf ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk ,cala
mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl dwipi didz `ly ick
ueviwe geqik" lretd xac - zeevn miiw `ede oey`xd

z` wiqtn) "mivewd
did ,(mipevigd zwipi
Îxirfy f` zeidl leki
aey eidi zeklne oitp`
."mipta mipt" ly cegia
icky ,epiid ,zxg` oeyla
zewl` zelbzd didzy
`l zetilwdye) mlera
dwipi lawl dplkez
`wec df ixd (dpnn
zeevn miniiwnyk

.zeiyrn,øácä íòèå- §©©©¨¨
,my ,"miig ur"a xne`ék¦

íéáBè íéNòî éãé-ìò©§¥©£¦¦
íøBb,mc`d -âeeæ ¥¦

.'eëå ïBéìòädyrpe - ¨¤§§
"mipta mipt" ly dxfgdd
.zeklne oitp`Îxirfa

?à÷åc "úBiNòî" éànà ,ïéáäìezeevn iciÎlr recn - §¨¦©©©£¦©§¨
zeiyrnmipt" ly dxfgde oeilrd beeifd z` minxeb `wec

?zexg` zeevn iciÎlr `le ,"miptaa áeúkM änî ïáeéur" - ¨¦©¤¨§
"miigéøö ék ,ã"îe ï"î øòLïéá÷eð ïéî" úBìòäì älçz C ©©¦¨¦§¦¨§©£©¦§¦

,"ïétðà øéòæc àá÷eðcgxkdd on - oeilrd beeifd iptl - §§¨¦§¥©§¦
,`"fc `awepn o"n z`lrd df iptl didzyïéá÷eð ïéî"e©¦§¦

.à ÷øt íL áeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïä "àá÷eðc- §§¨¥§¦©£¦¨§¤¨¨¤¤
ipiprn "o"n z`lrd" df iptl didzy gxkdd ony ,xnelk

mlerd`awep) "zekln"n myxyy) "mlerd" ly mipiprdy ,
zeiyrn zeevn iciÎlr ,z`fy - dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc
beeifd zeidl leki f` wxe ,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd
epax xiaqi oldl .mlera zewl` zelbzd jynizye oeilrd
mlera zewl` zelbzd dpyiy dryay ,migihan cvik ,owfd

:dyecwn dwipi ztqez wepil zetilwd dplkez `l,äpäå§¦¥
íéáBè íéNònä,zeiyrnd zeevnd ly -íéàø÷ður"a - ©©£¦¦¦§¨¦

,"miig,"íéöBwä õev÷å çeqk",mxkay -a íéæçàpä- ¦©§¦©¦©¤¡¨¦©
zpigaaa áeúkL Bîk ,äiNò úðéça ïäL ,íéøBçàur" - £©¦¤¥§¦©£¦¨§¤¨§

"miig,ä ÷øt æî øòL,miaehd miyrnd iciÎlry ixd - ©©¤¤
mipipr ly "ueviwe geqik" dyrpdl`dwipi zzl mgeka yiy

erixti `ly mxkay mivewd zxinfn lynÎjxcÎlr - mipevigl
,mxkay mignvlíäa æeðbä áBhä úàìòä éãé-ìò eðéäå- §©§©§¥©£¨©©©¨¨¤

,diyr ly mipipra,BøB÷îì ¯ úBiNòî úBöîa Laìîä- ©§ª¨§¦§©£¦¦§
`edy ,aehd ly.äøøáä øákL úeìéöàä úMã÷ìleki - ¦§ª©¨£¦¤§¨ª§§¨

`iadl df xacxexialxexia miyxecd miinybd mixacd
l ,oewize.dyecwl ezelrdle aehd z` `ivedáeúkM äîe©¤¨

íL,"miig ur"a -éãé-ìò ïk-íb ïwz ïBLàøä íãàL ¨¤¨¨¨¦¦¥©¥©§¥
,älôzlertl mileki zeiyrn zeevn iciÎlr wx `ly ,ixd - §¦¨

iciÎlr mb `l` ,z`f
- ?dltzéãé-ìò eðééä©§©§¥

,øeacä úBiúBà`l - ¦©¦
zipgexd dpeekd iciÎlr
iciÎlr m`Îik ,dltzay

zeize`xeaicd,úîé÷òc©£¦©
éåä åéúôN,`id - §¨¨£¥

äNòî2,dfa mby ixd - ©£¤
ly oipr epyidiyr,ék¦

ïäod xeaicd zeize` - ¥
óebaL úéðeiçä Lôpî¦¤¤©¦¦¤©

ïLøL øLà Bîãå- §¨£¤¨§¨
,ozeige.dâpîitk - ¦Ÿ©

ly oey`x wlga xaqeny
,f"l wxta ,"`ipz"d xtq
ziwl`d ytpd geka oi`y
e` dxezd zelin `hal
`hal yiy) dlitzd
ytpd iciÎlr wx - (zeinyb miipiye oeyl ,dt ,miiztya
ixd o`k yi ,miptÎlkÎlr .ynn sebd ixa`a zyaelnd zipeigd
zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb

.zeiyrnäiNòc íéøeøaä ,äpäåzeevn ici lr mixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrnäàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé-ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå"miig ur" -àé Leøc ï"î øòL §©£¦§¤¨§©©§
ïáeé äæáe .æ ïîéñxkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd - ¦¨¨¤¨

,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqaøeäøäc,cala daygn - §¦§
,xeaica `hal ilan,éãéî ãéáò àì,xac mey lret epi` - ¨¨¦¦¥

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa ék"íéëìn"äî3,"dâð"aL- ¦§¦©£¨©©¦§¦¥©§¨¦¤§Ÿ©
,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprn `wec `id ef "o"n z`lrd"éà¦

éLîäì øLôàâeeæì äìòîlî ïétè Ctðà¯øéòæ,àá÷eðå ïé ¤§¨§©§¦¦¦¦§©§¨§¦§¥©§¦§§¨
iciÎlr `ed ,"zekln"e `"f" ,p"ef beeife cegi didiy ick -

xe` jynpy dkynddoeilrenk jxcÎlr ,mdipyn dlrnly
:aezk ixd ,dhnl (dawp) "`awep"e (xkf) "xkc" cegia `edy

mze` `xa dawpe xkf"jxaiemiwl` mdl xn`ie miwl` mze`
liaya oeilr gekn dkynde dkxa zeidl dkixvy ,"eaxe ext
z` jiyndl xyt` i`e - cegidn mi`ad zeclezde cegid
ly "o"n z`lrd" oi` m` - dlrnln dkyndd - "oitih"d

,"dbep"n mixexiadék,"`"f" -Bnàî ÷ðéì äöBø,"dpia"n - ¦¤¦©¥¦
,ähîì òétLäì àìådpnny - ,"dpia"n lawl dvex "`"f" - §Ÿ§©§¦©§©¨

"o"n z`lrd" iciÎlr wx ."zekln"a ritydl `le - d`a `id
lrety xac ,oeilr xe` dlrnln mikiynn ,`wec "dbep"n

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

ïåøçà ñøèðå÷
éàîà ïéáäìå .'åëå ïåéìòä âååéæ íøåâ è"òî é"ò
êéøö éë ã"îå ï"î øòùá ù"îî ïáåé à÷åã úåéùòî
'éçá ïä '÷åðã ï"îå à"æã '÷åðã ï"î úåìòäì äìçú
õåöé÷å çåñë '÷ð è"òîä äðäå .à"ô ù"ùîë äéùò
ù"îë äéùò 'éçá ïäù íééøåçàá íéæçàðä íéöå÷ä
íäá æåðâä áåèä úàìòä é"ò åðééäå ä"ô æ"î øòùá
'éöàä úùåã÷ì åøå÷îì úåéùòî úåöîá ùáåìîä
é"ò ë"â ï÷éú ø"äãàù íù ù"îå .äøøáåä øáëù
éåä åéúôù úîé÷òã øåáãä úåéúåà é"ò åðééä äìôú
ïùøù øùà åîãå óåâáù úéðåéçä ùôðî ïä éë äùòî
ï"á íù é"ò 'éöéì ïéìåò 'éùòã íéøåøéáä äðäå .äâåðî
à"é ùåøã ï"î øòùá ù"îë 'éöàìå äàéøáì 'éöéîå
éìá éë éãéî ãéáò àì øåäøäã ïáåé äæáå .'æ 'éñ
'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל  היא , בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת לשם



oeygxnסב h"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ט רביעי יום
,cpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr'åë úåàé

beecfdle cgiizdl ick dcixie dkynd ly avna didi "`"f"y
,"zekln" mra áeúkL Bîk"miig ur" -Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§

úLøt øäæ ïiòå .á§©¥Ÿ©¨¨©
ãenò ãîø óc éãe÷t§¥©©
'eë àøecñ úéàc :á§¦¦¨

,'eë àìkzñàìmiiwy - §¦§©§¨
,xeaice dltz ly) xcq
dltz ly xcq mb miiwe
,zelkzqd(e dpeek iciÎlr
oi`"a dlrn dlrnl cr

,"seqïäå,owfd epax yxtn -íéãeçéå älôzä úBðek §¥©¨©§¦¨§¦¦
,'eë àìkzñàì íéâéOîe íéòãBiì íéðBéìò,milkzqnl - ¤§¦©§¦©¦¦§¦§©§¨

a lertl ly oiprd zeidl leki mda ,"seq oi`" crmlerlr
,xeaic ila - cala zepeek iciíälL äîLð-çeø-Lôð ék¦¤¤©§¨¨¤¨¤

ïä ïîöòz`lrd -ìò íLôð úøéñîa ,"ïéá÷eð ïéî" ©§¨¥©¦§¦¦§¦©©§¨©

,íétà úìéôðáe ,äøBzä'd jil`" mixne` ea ,oepgz ly - ©¨¦§¦©©©¦
"`y` iytp,ytp zexiqn ly oipr `edy ,:òãBpkoeeik ixd - ©©

dnype gex ,ytpdy
,onvrlyk od ,mdly
,mytp zexiqn iciÎlr
yi - "o"n z`lrd"
mb "lertl" mgeka
xeaicd oipr xqgyk
dyrpd o"nd z`lrde)
xac ,j` ,(xeaic iciÎlr
- `ed l`xyi ipa lka xcqd eli`e ,dlebq icigia xen` df
zeevn ici lr dyrpd diyr ly "o"n z`lrd" iciÎlry
cegid mikiynn dfÎiciÎlr `wec - xeaic iciÎlr e` zeiyrn
`edÎjixaÎ`ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt"

.mlera zewl` zelbzd jiynn dfe ,'izpikye

,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

,ozceare ozxez iciÎlr zenypd zeler eay mlerd zbixcne mewn

efi`a ielz dfy ,xiaqdedpeekozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a eid od m` :ozceare

zeler od - 'd zelcba

`edy "d`ixa"d mlera

dad`d m`e ;dbydd mler

ody) zeirah od d`xide

od - (l`xyi ipaa raha

.zecnd mler `edy "dxivi"d mlera zeler

a zeler onvr dcearde dxezdy ,owfd epax xn` okzexitqzpiga ody ,

jezn ze`a dcearde dxezdyk `ed df lk ,j` .zenlerd ly zewl`d

dilrd `id jk dpeekl m`zda ixd - d`xie dad` cvn - dnyl dpeek

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mlera -dppi`

yk ,dnyldxqgmyl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy) dipt`l` ,(zel

yxqgjk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi` ,((eze` elibxd

"'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc `la"e zewl` od zexitqdy

`l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl leki df oi` d`xie dad` ila)

epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn ,zenlerd zeipeviga dler `ed

iciÎlry ,('a wxt "d`eapd xry"a) xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd

zeevn iciÎlre ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez

ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly

daygn ila dfy df oi` j` ,d`xie dad` cvn d`ad dnyl dpeek

md mik`lnd lke" milna my z`f oiivn owfd epaxy itk ,llk dpeeke

xneg ilradxevewicvd oe`bd ,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

mik`lndy oeeiky ,`id dpeekd ocrÎeznyp wgvi iel 'x axd laewnd

,mik`lnd e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md

daygn mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi

"dnyl" dpeek ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke

.d`xie dad`n d`ad

mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,miptÎlkÎlr

dxezdy ,epiid ."dxivi"d

,"dxivi"d mlera "dler"

dxezd ly ef dilrne

lr .mik`ln my mi`xap

dltza :dl`yd zl`yp jk

,dhnl zigcp `id - dpeek ila `id dltzdyk :jk mi`ven ep` oi`

dxez zeezyn - dpeeka od dltzde dxezdy drya ,`eti` ,cvik

dl yiy efk `id dpeekd m`y) zeler od da dbixcna dltze

dltz ly mbe dxez ly mb dilrd - "d`ixa"d mlerl zekiiy

zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera `id

miiw ,dpeeka `ly odyk eli`e ,("dxivi"a `id dilrd - "dxivi"l

"dxivi"d mlera dler `id dxezay ,dltzl dxez oia lcad

`id dpeeka `ly dltzae ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xape

cnlpy "oexg` qxhpew"a owfd epax oc df `yepa ?dhnl zigcp

:oldl

,á ÷øt 'íéãeçiä øòL'a áeúkM äî ïéáäìxry" - §¨¦©¤¨§©©©¦¦¤¤
"mixry dpeny"a qtcpy itk) l`hiee miig iax ly "micegid
xirdy itke ."ycewd gex xry"n wlg `ed (epcia miievnd

zncwda aezk ,(zeyecwd eizegiyn zg`a) iaxdxry"
,"d`eapd xry") "mixry" dnkl wlgzn `edy "micegid

lr xird iaxde .("zepeer oewiz xry"e "ycewd gex xry"eweic
cg` oipr lr oiivn `ed "`ipz"a 'n wxtay ,owfd epax ly
oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid xry"n `ian `edy)
,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid xry"a `edy - ipy
"dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn `edyke 'n wxta recn
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
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סג oeygxn 'l iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ל' חמישי יום
,308 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùøôää êà,308 'nr cr:(éãå÷ô

xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d mlera mik`ln mi`xap
"d`eapd.'a wxtíéàøáð äðeëa àlL äøBz éãé-ìòc§©§¥¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦

çìL úLøt øäfäî àéáä íLå ,äøéöéä íìBòa íéëàìî1: ©§¨¦§¨©§¦¨§¨¥¦¥©Ÿ©¨¨©§©
,xazqn myny -'eë ãéáàúàc àì÷ úéìc"lew oi` - §¥¨¨§¦§¨¦

`l` ,mlerdn ca`pd
x`yp `edy mewn dfi`a
`ian `edy itke ,lewd
elit`y ,xdefdn my
yi lwna d`kd ly lewd
drtydl cr ,drtyd el
x`ypy xg` lew lr
mewn `edy dfi`a

,mleraàì÷ øa©¨¨
àúBìöe àúéøBàc§©§¨§¨

."'eë ò÷áe ÷éìñcdlery dltzde dxezd lew `ivedl - §¨¦¨©
dhnl x`yp dltzde dxezd lew oi`y ixd ,riwxd z` rweae

.dlrnl dler `ed `l` -eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§
,äøBzä úðekî Bîk äàéøaä íìBòa íéëàìîzeezyn - ©§¨¦§¨©§¦¨§¦©¨©©¨

zeler odizyy ,dpeekde dceard oipra dltze dxez ixd
,"d`ixa"d mlera - dbixcn dze`aúéçãð äðek àìáe- §Ÿ©¨¨¦§¥

,dltzdóc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL Bîk ,éøîâì ähîì§©¨§©§¥§¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©

'eë äàzz òé÷ø Bb" :á ãenò äîø"d`i" dpi` dltzdyk - ©¨¦©©¨¨
riwx"a zigcp `id ,dpeek `la `idy ,xnelk ,(xdefd oeyla)
itke ."`nlr eb oixacn"y oi`zz oiriwxdn (oezgz) "d`zz

:xdefa oldl my xne`y,"'eë ïàìéñt ïéúBìö ïéø÷àc- §©§¦§¦§¦¨¨
,zeleqt zeltz ze`xwpd
ìä÷iå úLøt íL ïiòå§©¥¨¨¨©©©§¥

:á ãenò àø ócmy - ©©
,xdefd xne`àéä éà"¦¦

."'eë úeàé à÷ãk älî¦¨¦§¨¨
(dltz ly) dlnd m` -
,xnelk) irack `id
- dpeeka `id dltzd
"dl wiyp" dpennd
dlrne (dze` wypn)

`wck" `idyk wxy ,oaen jkn .(dlrnl dze`"ze`iirack)
-dpeekadpeeka `ly `id dltzdyk j` ,dlrnl dler `id (

y oeeik ,dl`yd ixd zl`yp .dlrnl dler `id oi` -mr
dxqgyk ,`eti` ,recn ,dltzde dxezd zeezyn dpeek
oky) "dxivi"d mlera mik`ln dxezdn mi`xap ,dpeekd
riwxa ,dhnl zigcp dltzd eli`e ,(dxezd dler mler eze`a

?d`zz

äøBz ïéa Løôää Cà,dpeeka `ly -äðeëa àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨
äøBzä ãenì ék ,åéìàî ïáeî`ly `edy mixne`yk - ¨¥¥¨¦¦©¨

Îy epiid ,dpeekaàì éëä-åàìác ,ãîBlM äî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©¤¥¦§¨¨¥¨
,ììk ãenì éø÷éî`xwp df oi` df ila -cenil,llk÷ø- ¦§¥¦§¨©

,`ed dpeeka `ly cenil
äðek àìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ©¨¨

ìdîL`ad -'ä úáäàî ¦§¨¥©£©
,éelb úðéçáa BaìaL- ¤§¦¦§¦©¦

cenil zeidl jixv jky
cvny - dnyl dxezd
ealay dielbd dad`d
`ed - `edÎjexaÎyecwdl
oi` elv` j` ,dxez cnel

,jk xacdäáäàî ÷ø©¥©£¨
,úéòáhä úøzñîä- ©§ª¤¤©¦§¦

zxxey cala ef dad`
didzy dad` ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya elv`

ef dad`y ,eala dielb`iaz`edy dxezd z` cenll eze`
,cnelì àlL ãîBì Bðéà CàLnî dîLdidi cenildy - ©¥¥¤Ÿ¦§¨©¨

dipt cvnìcbúäì,dnecke "ax" el e`xwiy -àì àäc ,'eë §¦§©¥§¨¨
,àLîL ïî àìéòì ÷éìñdlrnl dler epi` dfk cenil beq - ¨¦§¥¨¦¦§¨

,ynydna áeúkL Bîkxdef -ãenò âëø óc éçéå úLøô §¤¨§¨¨©©§¦©©
,áxne` weqtdy dny -2lenriy elnr lka mc`l oexzi dn" :

,"`yny on `lirl"y dxezd lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz
`lnr" elit`y ,my xne` `ed okn xg`l .ynyd on dlrnl
,(dxez lnr) "`ziixe`c
"'ilic `xwi oiba" df m`
eceake exwei liaya)
zgz" ok mb `ed ,(invrd
df oi` ,oky ,"ynyd

,dlrnl dlereðééäå§©§
BzáLçnL íeMî¦¤©£©§

Búðeëådyer `edy - §©¨¨
ceak ly dipt myl z`f

,dneckeúBLaìúî ïä¥¦§©§
øeacä úBiúBàa- §¦©¦

`hiay dxezd ixaca
,exeaica.àìéòì à÷ìñì ïúBà úBçépî ïðéàåzelrl - §¥¨©¦¨§¨§¨§¥¨

zeize` z` zxver 'dtilw'd cvn d`ay diptd - dlrnl
,dlrnl zelrln dxez ly xeaicdéîð éëäåo`k mb oke - §¨¥¨¥

,äðeëa àlL älôúa-dze` deeyn `l df la` - n"ditc ¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨
.minyl - zillkd ezpeek elv` yic oeik - d`liqt `zelv
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elqkסד '` iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  א' שישי יום
,308 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä

x`ane jiynnc edfe3-úBøæ úBáLçî áMçnL-`ly ¤§©¥©£¨¨
'ek dnewnl ekiynne xeacda zyalzn ef f"nc - n"ditn

'ek dhnl3dpi`y ,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -
- dltzd z` dyerdleqt,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,

myl lltzn `edy
aygny `l` ,miny
,xnelk ,zexf zeaygn

y zeaygnyexitn `l
daygn ixd - zelind
xeaica zyalzn ef dxf
- dhnl eze` dcixene
opi` el` zexf zeaygn

,dlrnl zelrl dltzd zeize`l zexyt`néðtî àlà)¤¨¦§¥
,íéîMì BúðekL`l` ,`ed jexa yecwdl lltzn ixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦

zeaygn zeaaxrznyzexf,ezltzaCëì,okl -ïewz dì Lé §¨¥¨¦
,úBìòìå øæçì ì÷a,dzgcp eil`y mewndn -ìltúnLk §©©£Ÿ§©£§¤¦§©¥

,äðMä ìk úBlôzî úèwìî úçà älôz elôà äðeëa- §©¨¨£¦§¦¨©©§ª¤¤¦§¦¨©¨¨
wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd cg` meia
dpy jynay zelitzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd ,'eke ,ipy

f` zeler - dpeeka zg` dltz ,dnily4lk ly zelitzd lk
,dpyd.(éãe÷t úLøt 'Cìî Lc÷î'a áeúkL Bîklk lr - §¤¨§¦§©¤¤¨¨©§¥

xy`n ,cg` hxta dlrnl `id ,dpeeka `ly dxezy ,ixd ,mipt
mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezny ,dpeeka `ly dltz
cvn .dhnl zigcp dpeeka `ly dltz eli`e ,"dxivi"d mlera
epi`y oipr lr qqean dxez ly "dpeeka `ly"d xy`k ,ipy
zelrl dl xyt`n
- (dipt idefy) dlrnl
dltzn dhnl f` `id
,oky .dpeeka `ly
,lltzn `edyk - dltza
,dpeeka dltz ,okn xg`l
zg` dltz mb llek
dpy zelitzn zhweln
mb ixd dxeza eli`e ;dlrnl dltzd aey dler - dnily
cnly dxezl liren df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg `edyk
dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l` - dipt jezn
.diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba `id dxezd - daeyz
`l" ixdy ,daeyz dyri seq lk seq ixd icedi lky oeeik ,`l`
`ly zeevne dxeza mc` weqri mlerl" ,okl - "gcp epnn gci
seqÎlkÎseq ixd ik ,(dipt ly "dnyl `ly" llek) "dnyl
owfd epax xiaqny itk ,daeyz dyriyk ,"dnyl `a" didi

."`ipz"a h"l wxt seqa

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøô,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl xkfpd,"äàzz òé÷ø Bb"¨¦©©¨¨

riwx"a dler dltzd miptÎlkÎlr ixd ,oezgzd riwxl -
,"d`zzáexdef -ìä÷iå úLøôxkfpd 'a cenr `"x sc - §¨¨©©©§¥

,lirléà à÷åãc òîLî©§©§©§¨¦
úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy
,(dpeeka `id dltzd m`)
cr dzi` dler `id
,oeilrd riwxd xie`l
dler `id izn ,ixd

cvik ,dpeeka `idyk ,"ze`i `wck dln" dfyk `wec - ?riwxl
dltzdyk mby ,icewt zyxta xne`y dnl ,`eti` ,m`ez df
d`zz riwxa miptÎlkÎlr dler `id dpeeka `ly `id

?(oezgzd);éãéî àéL÷ àì,llk dyw `l -äàzz òé÷øc Ÿ©§¨¦¥§¨¦©©¨¨
,oezgzd -úLøôaL àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø ïeðéàî¥¦§¦¦§¦©§¥¨§¨¤§¨¨©

éãe÷t,mlera mibidpnd miriwx mze`n -úeëìîc ïä §¥¥§©§
ìä÷iå úLøôãe ,äiNòczyxta xaecn ezece` riwxd - ©£¦¨§¨¨©©©§¥

,xdefay ldwieõò'a áeúkL Bîk ,äiNòc "ïétðà øéòæ"c ïä¥¦§¥©§¦©£¦¨§¤¨§¥
ïiò ,äéNòc "ïétðà øéòæ" éab â ÷øt úBîMä øòL 'íéiç©¦©©©¥¤¤©¥§¥©§¦©£¦¨©¥

.íLriwx"dy ,`xaqd dzid dl`yay ,cenll xyt` - ¨
ly dbixcnde mewnd mb `ed icewt zyxt xdefay "d`zz
xy` "`lirlc riwx"
ixdy ,ldwie zyxt xdefa
`ed "d`zz riwx" mb

"`lirl,"`yny on
eli`e ,ynyd on dlrnl
zebixcn izy od uexiza
zyxt xdefa ,zecxtp
zekln" `ed icewt
ldwie zyxtae "diyrc
,"ze`i `wck" `idyk dltzd dler my ,"diyrc `"f" `ed
ly zexitqd xyr ly zewl`a xzei dlrnl - myne ,irack
dvex `ed xwira `l` ,lirl xkfpk - "d`ixa"e "dxivi"

m`ay ,weicd z` "ricedl"oi`oi` ,irack ,"ze`i `wck" df
s` dler `id."diyrc zekln"a m`Îik - "diyrc `"f"a" `l

zigcp dltzdyk ,dpeeka `ly dltzay ,dfa xiaqdl mileki
lertl dltz ly dilr ly oipr df oi` ,"d`zz riwx"l
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ïåøçà ñøèðå÷

íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá
ììôúîùë úåìòìå øåæçì ì÷á ïå÷éú äì ùé êëì
äðùä ìë úåìôúî úè÷åìî úçà äìôú 'éôà äðååëá

(éãå÷ô 'ô î"÷îá ù"îë

òé÷ø åâ éãå÷ô 'ôá ù"îå
à÷ãë äìî éäéà éà à÷åãã òîùî ìä÷éå 'ôáå äàúú
î"÷ì .'åë àìéòìã òé÷øã àøéåà ãò äîò ïé÷ìñ úåàé
'ôáù àîìò åâ éøáãîã 'éòé÷ø ïåðéàî äàúú òé÷øã
'éùòã à"æã ïä ìä÷éå 'ôãå 'éùòã úåëìîã ïä éãå÷ô
.ù"ò äééùòã à"æ éáâ â"ô úåîùä øòù ç"òá ù"îë
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שליט"א.3. אדמו"ר כ"ק ˘ËÈÏ"‡:4.הוספת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' ‡Á¯‡"לכאורה
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד הי"ח ÏÎזכאה"

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות



סה elqk '` iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ddlertzeywad ielin lertl ick ,oky ,lertl dltzd lry
n jynidl ixd jixv - dltzaydlrnl- mlerdna,mler

drya ixd ,dnecke dpyd zkxa e` dleg ly ez`etx lertl
mewnd df ixd - "diyrc zekln" cr zigcp dltzdy

milawn mdny dbixcnde
d ipipr lkmleri` ,zeig

myn didzy ixd xyt`
dkynd`lnld oiprxqg

drya eli`e ,mlera
`"f"a `id dilrdy
iciÎlr z`fe) "diyrc
myny (dpeeka dltz
dkynd jynidl dleki
dywad z` `lnl mlera
.mlera mixqgd mipipra

òîLîc àäådne - §¨§©§©
d`xpyúLøôa äøBàëì¦§¨§¨¨©
éãe÷t,xdefa -íâc §¥§©

äìeñt älôzdltz - §¦¨§¨
zeaygny ,dpeeka `ly
,da zeaaxrzn zexf
ïBLàøä ìëéä ãò äìBò¨©¥¨¨¦

äàéøác "ïétðà øéòæ"a àeäå ,ähîì úéçãð epnnL- ¤¦¤¦§¥§©¨§¦§¥©§¦¦§¦¨
dltz elit`y ,ixd .d`ixac `"fa `ed "oey`xd lkid"d

- ?d`ixac oitp`Îxirf cr dligzkl dler dleqtàìàéL÷ Ÿ©§¨
;éãéî,llk dyw `l -úBl÷ Lnî úBðBòä ìk elôà éøäL ¦¥¤£¥£¦¨¨£©¨©

ì úBìBò úBøeîçåáeúkL Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà íL- ©£§¨£¦©¥¨©§¤¨
,my xdefaúBiìòä úeäî ïéàL éàcå àlà ,à ãenò áðø óc©©¤¨©©¤¥¨¨£¦

íäéðéa ïBéîãå CBøò ïéàå ,úBåL,"zeilr"d oia -àlà ¨§¥£§¦§¥¥¤¤¨
,ãáìa íMä óezLa,"dilr" mya ze`xwp oleky -éãå §¦©¥¦§©§©

.ïéánìdilr `id ,miaehd mipiprd ly dilrd ,xnelk - ©¥¦
dn lrete ,dyecwa xzei dpeilr dbixcna my dlrzn xacdy
`id ,jetd xacd - zepeer ly dilra eli`e ;lertl jixv `edy

- dyecway xzei dpeilrd dbixcna - my zlretmbt.
lkid" cr dler dleqt dltzy mixne`y dn dfÎjxcÎlr

.dpeeka dltzay dilrd oipr df oi` ,"oey`xdïáeé äæáe¨¤¨
íL áeúkM äî ïk-íbxdefa -] 'áä ìëéäaL ,æîø ócilE` ©¥©¤¨¨©¤§¥¨©©

:zFidl Kixväpîîä ïncæà5.:zFidl Kixv ilE`eïéîi÷ ¨¦¦§¦§©©©§ª¤§©¨¦¦§©¨¦
íéLeálä6äîLpä íéLéaìnL íéLeálä ìò äpîî [ ©§¦§ª¤©©§¦¤©§¦¦©§¨¨

,úBönä äNònîowfd epaxy zepey ze`qxib o`k ze`aen - ¦©£¥©¦§
e` :xdefdn o`k wizrnoncf`"dpennd ,"dpennd`vnp

onefnae` ,oiniiw","oiyealdmicner,miyeald myztqed
:epiax w"koiniiw e` oncf` q`eeyibcn - 'ad lkida fi`

'ad lkid ev zekiiy xriif7] -oiniiwe oncf`'ad lkida `ed

-yibcn,['ad lkidl mzekiiy -ïäL óàzeevnd dyrn - ©¤¥
od ,zeevnd dyrnn miyrpd dnypl miyeald `linae-ïâa§©

íL áeúkL Bîk ,äéNòc ïBzçzä ïãò,xdefa -.éø óã- ¥¤©©§©£¦¨§¤¨¨©
epyi "d`ixa"d mleray 'ad lkiday mixne` ,`eti` ,cvik
miyeald e` dpennd
,`l` ?zeevnd dyrnny
zedn ,lirl xen`k
,dnec dpi` dilrd
had ilany ,oaen `linae
mewndy jk lr
zeevnl dbixcnde
ocrÎoba `ed zeiyrnd
mler ly oezgzd
jka oi` - "diyr"d
mixne`y dnl dxizq
lkida dler dnypdy
"d`ixa"d mler ly 'ad
mi`a myn xy`e
zenypl miyeald
,oky - zeevnd dyrnn
dpi` dilrd "zedn"
mixne`y dn ,dnec
zekiiy el yiy oipr lr "d`ixa"d mler cr `id dilrdy
zeevnd dyrnn ziyrpd dilrd ef oi` - zeevnd dyrnl
zexnl ,okle ,"diyr"d mler ly oezgzd ocrÎoba onvr
ly oezgzd ocrÎoba `id onvr zeevnd dyrnn dbixcndy
zelrl zeleki zenypdy dnl xzeq df oi` ,"diyr"d mler
,zeevnd dyrnn miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d mlera
zeevnd dyrnny dilrd itk ynn dilr dppi` ef dilr oky

.onvräìeñt älôz ,äpäå,zexf zeaygn mr dltz - §¦¥§¦¨§¨
àôéãò,dticr -ì àlL äøBzî,Lnî dîLdxez xy`n - £¦¨¦¨¤Ÿ¦§¨©¨

,dnecke ceak ly dipt jeznàéäL,ynn dnyl `ly dxez - ¤¦
`idLîMä úçz,dlrnl llk dler `id oi`y ,xnelk - ©©©¤¤

dlrnl ,"`yny on `lirl" `id dxezy xdefdn lirl xkfpk
jezn cnel `edyk ,"'ixwi oiba ciar" `edyk j` ,ynyd on

,"ynyd zgz" `id ,dnecke ceak ly diptälôzäåmb - §©§¦¨
,dleqt dltz.'eë òé÷ø Bb àéäxkfpk ,oezgz riwxa `id - ¦¨¦©

`ly dxezn dlrnl `id dleqt dltz df hxtay ixd ,lirl
,ynn dnylì àlL dðéàL íúñ äøBz ìáà÷ø dîL £¨¨§¨¤¥¨¤Ÿ¦§¨©

úéòáè úøzñî äáäàîlka yiy ,`edÎjexaÎyecwdl - ¥©£¨§ª¤¤¦§¦
dxez cnel `edyk mb ,oky ,raha icedimzqjky iptn ,

ibxddad`d dfa yi zeinipta ixd la` - dxez cenll eze` el
,`edÎjexaÎyecwdl l`xyin cg` lk rahay zxzeqndàì̈

àòøb,drexb dpi` -,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL ïäét ìáäî ¨§¨¥¤¤¦¤¤¦¤¥©¨
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ïåøçà ñøèðå÷
äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä
äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
úçú àéäù ùîî äîùì àìù äøåúî àôéãò äìåñô
íúñ äøåú ìáà .'åë òé÷ø åâ àéä äìôúäå ùîùä
àì 'éòáè úøúåñî äáäàî ÷ø äîùì àìù äðéàù
÷éìñã ïáø úéá ìù ú÷åðéú ìù ïäéô ìáäî àòøâ
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ממונה' [במקום] ˘ËÈÏ"‡:6."אנשטאט ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ על 'ממונה [במקום] "אנשטאט
˘ËÈÏ"‡7.הלבושין"'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :„È·Ú˙È‡ מעשה ע"י היכלא בהאי

המצוה".



elqkסו 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ב' קודש שבת
,dpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"òôá ù"î ïéáäì,310 'nr cr.'åë à"æã

,dxez micnely "xcg"d icli -,àìéòì ÷éìñcdlery - §¨¦§¥¨
,dlrnlàèç Ba ïéàL ìáä àeäL éðtî8àìéòì ÷éìñå ,- ¦§¥¤¤¤¤¥¥§§¨¦§¥¨

ly zewepiz ly dtd lad
,dlrnl dler oax zia
àlL àeä íà óà©¦¤Ÿ

ì,Lnî dîL,m` ik - ¦§¨©¨
ãéaL äòeöøä úàøiî¦¦§©¨§¨¤§©

,øôBqä,ixd ,"cnln"d - ©¥
,df dxwna ,mcenily
cgt iptn wx `ed
okÎitÎlrÎs`e - drevxd

cenilyk mb jk ,`hg mey dfa oi`y oeeik ,dlrnl dler df
`ed dxezdmzqmey df cenila oi`y ixd ,dpeeka `ly `l -

xacdy itk `ly) `hg
`ly dxez cenila
okle ,(dipt myl ,dnyl

,dlrnl dler dfïiòå§©¥
íL,xdefa -äðø óc ¨©

íéëàìnäL ,á ãenò©¤©©§¨¦
ìL ìáää íéìòî íä¥©£¦©¤¤¤
ïaø úéa ìL úB÷Bðéz¦¤¥©¨

:úeìéöàä ãò©¨£¦

'íéiç õò éøô'a áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2zexeca - §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
,mipexg`døeøaä øwò,`ed -à÷åc älôzä éãé-ìò3,- ¦©©¥©§¥©§¦¨©§¨

zxiay" cvn "dbep" ztilwa eltpy edzc zevevipd xexia
mixxan (miteba zenyp) l`xyi ipay ,edza dzidy "milkd

milrne 'dtilw'dn mze`
dlrpd myxeyl mze`
mb dyrpd xac ,edzay
zeevn meiw ici lr
mixaca miyery zeiyrn
`id mzeigy miinyb
lr mbe ,"dbep" ztilwn
dxezd cenil ici
mixaca dyalzpy

ici lr mbe ,miinybd eiztyae eita dze` cnel icedie ,miinyb
lr "zlret" ziwl`d ytpdy zipgex dcear `idy dltz
ribze xxazzy ,("dbep" ztilwn `id dzeigy) zindad ytpd

onfay ,"miig ur ixt"a xne` - jxazi myd zad`ldfd,xwir
,`wec dltzd oipr ici lr `ed ,edzd zevevip xexiaóà©

.älôzäî äìòîì äøBz ãeîìzLdxez cenlze" ixdy - ¤©§¨§©§¨¥©§¦¨
"olek cbpk4xwir ,`eti` ,recn ,"dltz oeir"n mb dlrnl ,

- ?`wec dltz ici lr `ed xexiadéãé-ìòL ,àeä ïéðòä̈¦§¨¤©§¥
,'eë úeìéöàa øBà ïéôéñBî úBöîe äøBzdpyi ixd - ¨¦§¦¦©£¦

`edÎjexaÎyecwd rawy dnk ,"yxey ceq"ay dkyndd
dpyie ,zenlera zewl`e "seq oi` xe`" ielib jyneiy
mikiynn dcear ici lry dn ,"ztqez ceqa"y dkyndd

dtqeddlrn dlrnl ,"xwird lr daexn" - "ztqez"de ,dfa
ceqa" jynp dfy itkn
ici lry ixd ."yxey
mikiynn zeevne dxez
dtqed ,"zetqez ceqa"
mler ly xe`a

."zeliv`"dLeøt- ¥
mikiynnóBñ-ïéà øBà¥

íéìëa àeä-Ceøa- ¨§¥¦
zexitqec-ìò ;úeìéöà ©£¦©

äøBz ãeîìz éãé"seq oi` xe`" mikiynn -eðééäc ,úéîéðôa §¥©§¨¦§¦¦§©§
;ïéçnä úBëLîäoigena ixd `ed dxezd cenily myky - ©§¨©Ÿ¦

zkynd dlrnl lret `ed jk ,(cneld mc`d ly) dbyde
,(zexitqd zeinipt ixd md oigene) zexitqa oigeníei÷áe§¦

úBönä"seq oi` xe`" mikiynn -íäL ,íéìkä úéðBöéça ©¦§§¦¦©¥¦¤¥
"ïétðà øéòæ" úBøéôñ øNòaL ,ãBñé-ãBä-çöð :úBðéça§¦¤©§¤§¤¤§¦§¥©§¦

;úeìéöàaL"sevxt" ixd od ,zecnd zyy ,"oitp` xirf" - ¤©£¦
zeipevig) "ceqiÎcedÎgvp"ay ixd ,zexitq xyr ea yiy mly

"`tebn xal" ody ("`"f"d5jynp - (`"f "sevxt" sebl uegn)
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àìéòì ÷éìñå àèç åá ïéàù ìáä àåäù éðôî àìéòì
ãéáù äòåöøä úàøéî ùîî äîùì àìù àåä íà óà
ìáää íéìòî íä íéëàìîäù á"ò ä"ðøã ù"òå øôåñä

:'éöàä ãò ø"áù ú÷åðéú ìù

ïéáäìé"ò øåøéáä ø÷éò äæä ïîæáã ç"òôá ù"î
äìòîì äøåú ãåîìúù óà à÷åã äìôúä
'éöàá øåà ïéôéñåî î"åú é"òù àåä ïéðòä .äìôúäî
úéîéðôá ú"ú é"ò 'éöàã íéìëá ä"á ñ"à øåà 'éô .'åë
íéìëä úéðåöéçá úåöîä íåé÷áå ïéçåîä úåëùîä åðééäã
íéùáìúîù ÷ø 'éöàáù à"æ ñ"éáù é"äð 'éçá íäù
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת אבל Ú‚¯Î"לכאורה ,

(דלא  כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ
המוחין  מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע)
לגבי  לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם"
הראשונים  בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק -.3¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א שפתיו ÂÂˆÓ˙"בתחלת דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא מעשיות

ההמשכה ÚÓ˘‰הוי שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך  כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (
הצ"צ  מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א מ"א.4.שבסו"ס א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה תקו"ז



סז elqk 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

geka dyrna zeevn miniiwny ici lr "seq oi` xe`" oda
xwir ixd) mc`ay zeipevigd ixd `edy ,mc`d ly diyrd
- zeevne dxez ici lr - "seq oi` xe`" mikiynny dkyndd

,("zeliv`"a `ed,äiNò-äøéöé-äàéøáa íéLaìúnL ÷ø©¤¦§©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨
íéiîLbä úBöîe äøBúa§¨¦§©©§¦¦

.äfä íìBòaL- ¤¨¨©¤
jynpd oigend zkyndn
dyrp - "zeliv`"a

a zeyalzddxez
,dfd mleray
zeipevigay dkynddne
`"f" ly milkd
dyrp - "zeliv`c
zeevna zeyalzd
df ixd - dfd mleray
ly zeinyba wx lret
`l j` - zeevnde dxezd

.mlerd zeinybaìáà£¨
úëLîä àéä älôzä©§¦¨¦©§¨©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨

äiNò-äøéöé-äàéøáì¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ãáìa úeLaìúä Cøãa àì ,à÷åcxaca yalzn xe`dy - ©§¨Ÿ§¤¤¦§©§¦§©

,dxeza xacdy itk ,dfd mlera jynp xac eze`e xg`÷ø©
øBàä"seq oi`" ly -,Lnî,dfd mlera lret -ìúBpL ¨©¨§©

,äìBçä àtøúiL ,íäL úBîkî íéàøápäzywa ici lr - ©¦§¨¦¦§¤¥¤¦§©¥©¤
,dltzay "epi`tx"dãéìBéå õøàì íéîMî íLbä ãøéå§¥¥©¤¤¦¨©¦¨¨¤§¦¨

dçéîöéå6.xe`dy ixd ,"mipyd zkxa" ly dkyndd ici lr - §©§¦¨
.miinybd mi`xapa iepiy lret,úBöîe äøBza ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¦§

ïélôzä óì÷a éepL ïéàL,oilitzd zeiyxt eazkp mdilry - ¤¥¦¦§©©§¦¦
ïúçðä éãé-ìò,oilitzd ly -òBøfáe Làøa7.zgpd ici lr - ©§¥£¨¨¨¨Ÿ©§©

cvn oilitzd slwa iepiy deedzn `l ,y`xd lr oilitzd
oilitzd ici lr jynpd gend ceariye oigend zkynd
iepiy deedzn `l cid lr oilitzd zgpd ici lre ,y`xay
dzrtyde ci ly oilitz ly dkyndd ici lr oilitzd slwa

.ald carylïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîa íâå`ly - §©§¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨
okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza xacdy itk
zeevnd elit` `l` ,rexfd lre y`xd lr oze` oigipn
xtq zaizk lynl enk) devnd ly dznlyd `id oziiyry
dnvr dkeqd ziiyry zericl m`zda) dkeq znwd e` ,dxez

devn meyn da yi8envr xaca iepiy xak yi o`k - (
ixd ,j` - ziyrp devndykéepMä,xaca deedzny -àeä ©¦

,älôúák íéîL éãéa àìå ,íãà éãé-ìòzlret dltzdy - ©§¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦§¦§¦¨
,'eke `txziy dlega ,mlera iepiyLdltzdúëLîä àéä ¤¦©§¨©

;ìBëé ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçä- ©©¥¥¨¤§©Ÿ¨

ly avnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn zepyl egekae
,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix ly avnl dleg

,Cëìäå,okle -éLîäì éãkàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §¦§¨§¥§©§¦¥¨
,ähîìdfd mlera -"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà-éà §©¨¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦

.à÷åc ähîlî- ¦§©¨©§¨
dlrn dhnly mc`dy
`zexrz`" dyere "o"n"

"`zzlczexxerzd)
dltza ezceara (dhnln
"seq oi` xe`" jiyndl
epax xiaqiy itke ,dhnl
efy ,oldl cin owfd
leab ila zpigaa dcear
ilk `idy ,mc`d ly
leabÎilad jiyndl
`hazn dnae dlrnly

."o"n z`lrd"d-äî©
äøBz ãeîìúì ïk-ïéàM¤¥¥§©§¨

,úeìéöàaLiptl - ¤©£¦
lr zkynp dkynddy
,dxezd cenil ici

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`k ,`id ef dkyndyúãçéîä©§ª¤¤
zcgein dxezd -éëä-åàìa,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöàna §¨¨¥©©£¦¨

lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler liv`dy "seq oi` xe`"a -
zyxcp `l - dhnl "seq oi` xe`" zkynd zeidl ef dkynd

.dhnln "o"n z`lrd":epiax w"k ztqeddf ji`e"o"n
oiin" zeidl leki df cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)
xiaqn jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep

:oldl owfd epax,íãà ìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤¨¨
úðéça àéäzad` -,ìeáb éìa "Là étLø","seq oi`" enk - ¦§¦©¦§¥¥§¦§

åef leab ila dad` -,"Eãàî" úàø÷ðlka" `idy dad`d - §¦§¥§Ÿ¤
c`n" dfy zexnl .mc`d ly leab ila ,"jc`nj"c`n" ,"jly,

sqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg` mc`ay
ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dy jk lrely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab ok mb `edúðéça øøBòì éãk§¥§¥§¦©
,óBñ-ïéà,izin` leab ila - dlrnly leab ila .leab ilae - ¥

xe`d ote`e zpiga oirn zeidl dkixv "o"n z`lrd"d ixdy
- mc`a leabÎila ly dpigaa dfy dryae ,jiyndl dilry
,seq oi` - "dlrnly leab ila"d jiyndl "o"n z`lrd" ef ixd

c úBøeáb éãé-ìò eðééäåmyÎç"ôøä ïä ïäL ,â"ñ288 - §©§©§¥§§¤¥¥¨
.'eë ïéöBöéðzceara "jc`n lka" ly "`evx"de dad`d - ¦¦

my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp ,ely dltzd
milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn `edy myd ,"b"q"
mb jk ,dlabd ila "`evx"a eid edzc zexitqy ,edzc
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ïåøçà ñøèðå÷
äìôúä ìáà .æ"äåòáù íééîùâä úåöîå äøåúá ò"éáá
êøãá àì à÷åã ò"éáì ä"á ñ"à øåà úëùîä àéä
íéàøáðä úåðùì ùîî øåàä ÷ø ãáìá úåùáìúä
íéîùî íùâä ãøéå äìåçä àôøúéù íäù úåîëî
éåðéù ïéàù î"åúá ë"àùî .äçéîöéå äãéìåéå õøàì
úåöîá íâå òåøæáå ùàøá ïúçðä é"ò ïéìéôúä óì÷á
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
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י.6. נה, ישעי' - הכתוב לשון ˘ËÈÏ"‡:7.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,(מוחין) בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש "מקדים
הטעם, י"ל תש"יואולי הנחת עשי'·ÂÈÚכי בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎ הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) בעת

צ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", וש"נ.Ì˙¯˘˜Â.".8גמר תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע



elqkסח 'a ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ila ,"jc`n lka" zpigaa `ed dnypd ly dad`de "`evx"d
.dlabd"äòL éiç" älôzä úàø÷ð ïëìå9àéä ,"dry" - §¨¥¦§¥©§¦¨©¥¨¨¦

`id,äiNò-äøéöé-äàéøáa úãøBiä úeëìîyexitd - ©§©¤¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
ipipr lr dywa `id dltzy ,`ed "dry iig" ly heytd

xcb zgz mipezpd mlerd
,d`etxl dywa :onfd
i"yxy itk ,zepefne mely
epax yxtn o`k .yxtn
`ed xacdy itk owfd
zexitqa ,yxeya
zxitqy ,zepeilrd

ly oiprd epyi "zekln"a ,oky ,onfd xewn ixd `id "zekln"d
,cizra "jelni"e xara "Kln" ,deda "Kln" ,"jelni jln jln"¤¤¨¨
ÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl zcxei "zekln"y itk cgeinae

oeeik ixd .onfd oipr mda yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyr
z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa dkynd mikiynn dltz ici lry
okl - diyrÎdxiviÎd`ixa xewn ,"zekln"d zxitq ici lr

,"dry iig" dltz z`xwpäøBúåz`xwp -"íìBò éiç"20,- §¨©¥¨
"mler" ,zexitqayàeä

"ïétðà øéòæ"10ék , §¥©§¦¦
ïéãe÷t ç"îø248 - §¦

,dxez ly dyrdÎzeevn
øNòa ïé÷lçúî ïä¥¦§©§¦§¤¤
úBøéôñ øNòc íéìk¥¦§¤¤§¦

.'eë "ïétðà øéòæ"c- ¦§¥©§¦
zyxt seq "xe` dxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq ixd `id "`"f"e
ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d zenler seq `id `"fy aezk dnexz

.diyrÎdxiviÎd`ixan
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ïåøçà ñøèðå÷
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

1
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א.9. י, ˘ËÈÏ"‡:10.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דז"א בי"ס וכו' מוחין ממשיכין תומ"צ שע"י "כנ"ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dheq(ipy meil)

`xnbd zl`ey .gafna ilkdénð éëä àîéàåly `pzl oipn - §¥¨¨¦©¦
l` dnvr dgpnd z` yibdl jixv zn`a ile` ,ok oicdy `ziixad

,daiyne .gafnd xiwdLébäå 'Bâå ïäkä ìà dáéø÷äå' àø÷ øîà̈©§¨§¦§¦¨¤©Ÿ¥§§¦¦¨
'çaænä ìà,odkl milrad zaxwdl gafnl odkd zybd dywed , ¤©¦§¥©

.éìëa çaæî ìöà äLbä óà éìëa ïäk ìöà äáø÷ä äîmyky - ¨©§¨¨¥¤Ÿ¥¦§¦©©¨¨¥¤¦§¥©¦§¦
.ilka dyri gafnl odkd zybd s` ,ilka `ed odkl dgpnd zpizpy

`ziixaa x`ean cer.ãçà ãöì dúðBáì úà ÷lñîezx`an §©¥¤§§¨§©¤¨
ok dyery `xnbdäçðî éãäa õBî÷z àìc éëéä ékick - ¦¥¦§Ÿ¦§©£¥¦§¨

,dpeald on edyn evnewa lehi `l dgpnd z` uenwiykyïðúãk§¦§©
ìeñt äðBáì èøB÷ Bà çìî øbøb Bà øBøö Bãéa äìòå õî÷m` - ¨¨§¨¨§¨§©§¥¤©¤§¨¨

iptn ,dleqt dgpnd dpealdn edyn dgpnd unewa axrzp
dpeal edyn ea yiyke ,dgpnd zleqn mly zeidl jixv unewdy

.dpeald xeriyk zleq ea xqg
`ziixaa x`ean cer.dðîL äaøúpL íB÷nî õîB÷åzl`ey §¥¦¨¤¦§©¨©§¨

`xnbdïìðîok oicdy,,daiyneáéúëcevnw `ln myn unwe' §¨¨¦§¦
,'dðîLîe dzìñîdzxkf` z` odkd xihwde' xn`p okedNøbî ¦¨§¨¦©§¨¦¦§¨

'dðîMîe.ony ieaix ea yiy mewnn `ed unewdy rnyne - ¦©§¨
`ziixaa x`ean cer.úøL éìëa BLc÷îe úøL éìk CBúì BðúBðå§§§§¦¨¥§©§¦§¦¨¥

`xnbd zl`eyél änìeycwiy zxy ilka aey egipdldLc÷ àä ¨¨¦¨¦§¨
àðîéæ àãçzxy ilka dzgpda dgpnd lk dycwzp xak ixd - £¨¦§¨

`xnbd dper .sebd zyecwa dyecw zeidlícà äåäc éãéî- ¦¦©£¨©¨
,`ed dndad mc oick unewd oicy meyn ok miyeráb ìò óà íc̈©©©

,úøL éìëa déì Léc÷î øãä ,äîäa øàeöa ïékñ dézLéc÷c§©¦§¥©¦§©©§¥¨£©©§¦¥¦§¦¨¥
oikqd ici lr dhigyd zrya ycwzd xaky s` - mcd iably myk
zxy ilka mcd z` lawle xefgl jixv mewn lkn ,zxy ilk `edy

,zipy eycwl ickàðL àì énð àëäok epic dgpnd unew s` - ¨¨©¦Ÿ§¨
.ilka ycw xaky s` eycwle xefgl jixvy

`ziixaa x`ean cer.åéab ìò dðúBðå dúðBáì úà èwìîezx`an §©¥¤§§¨§§¨©©¨
n ok ecnly `xnbd'äçðîä ìò øLà äðáìä ìk úàå' áéúëc- ¦§¦§¥¨©§Ÿ¨£¤©©¦§¨

cnerd unewd lr xnelk ,dgpnd lr z`vnp dpealdy epiidc
.cgi dpealde unewd xihwn ixdy ,dxhwdleäìòîe©£¥
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dheq(oey`x meil)

did xyt` i` ,miweqtdn ok gken did `lnl`y xac `ede ,cb
.epnvrn exne`l

,`xnbd zxne`íéøîBà úøMä éëàìîeeilry ,dyn z` mcitqda ©§£¥©¨¥§¦
xn`pàeä Ceøa LBãwäå ."ìàøNé íò åéètLîe äNò 'ä ú÷ãö"¦§©¨¨¦§¨¨¦¦§¨¥§©¨¨
øîBà,ezxiht xg` dyn lráöéúé éî íéòøî íò éì íe÷é éî" ¥¦¨¦¦§¥¦¦¦§©¥

¯ "ïåà éìòt íò éì,mdiyrna mirxnd gikedl dzr mewi in ¦¦Ÿ£¥¨¤
.inyl mgikedløîà ìàeîLe,jk d"awd ecitqdy,íëçäk éî" §¥¨©¦§¤¨¨

¯ "øáã øLt òãBé éîemdia`l mpia xytl dynk didi in ¦¥©¥¤¨¨
ezenk minyayøîà ïðçBé éaøå .,exne`a d"awd ecitqdy §©¦¨¨¨©

,"àöîz ïéàî äîëçä".dyn ly ezxiht xg`løîà ïîçð áøå ©¨§¨¥©¦¦¨¥§©©§¨¨©
exne`a did d"awd ly ectqdäLî íL úîéå''d car,'Bâå ©¨¨¨Ÿ¤§

.execl lecb xcrd `id dyn zziny¯ ïBéìîñmkg my,øîà §©§¨©
exne`a did ectqdy,"äLî íL úîiå"didyäaø àøôñ ©¨¨¨Ÿ¤©§¨©¨

ìàøNéc,jk lr eyxc cer .,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø àéðzxeriy §¦§¨¥©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥

did dyn zxiht zra lewd zrnydìéî øNò íéðLíéðL ìò §¥¨¨¦©§¥
,ìéî øNò`edyãâðkxeriy,ìàøNé äðçîd dzideìB÷ úa ¨¨¦§¤¤©£¥¦§¨¥©

íéøîBà Léå .ìàøNéc äaø àøôñ 'äLî úîiå' øîBàå òéîLî©§¦©§¥©¨¨Ÿ¤©§¨©¨§¦§¨¥§¥§¦
yäLî úî àìok egikede ,edil`k minyl eteb dlr `l` ,llk Ÿ¥Ÿ¤

cnàëä áéúkoeylíúä áéúëe ,'íL úîiå'mei mirax`d iabl §¦¨¨©¨¨¨§¦¨¨
,minya dyn didy,''ä íò íL éäéå',ecnleïläl äîmze`a ©§¦¨¦©§©¨

dyn did ,mei mirax`LnLîe ãîBò'd iptlïàk óà ,eziilra ¥§©¥©¨
`l` ,dyn zn `l xdlLnLîe ãîBò.'d iptl `ed ¥§©¥
`xwnd lr eyxc cerúéa ìeî áàBî õøàa éâá Búà øa÷éå'©¦§ŸŸ©©§¤¤¨¥

,äéëøa éaø øîà ,'øBòtexn`p df `xwna¯ ïîéñ CBúa ïîéñ §¨©©¦¤¤§¨¦¨§¦¨
,a`en ux` ,`ib ,dyn ly ezxeaw mewn `ed okid miax mipniq

,xert zia leneéëä eléôàåxn`p,'Búøá÷ úà Léà òãé àìå' ©£¦¨¦§Ÿ¨©¦¤§ª¨
.ezxeaw mewn `ed okid rcei epi` yi`yäçìL øáëezg` mrt §¨¨§¨

úeëìîinexìöà ,äòLøä ©§¨§¨¨¥¤
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום ראשון עמ' ב



סט אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ש.מ. תמיר )קצנלסון(

ת.ד. 1889 תל אביב

שלום וברכה!

והוא  בשנת תש"ל,  נכתבה  וכיון שרואני שההקדשה  הכט,  לבן  כחש  נתקבל הספר  עתה  זה 

פלאי, רצוני לאשר הקבלה תיכף, מתאים להכתוב והייתם נקיים מה' ומישראל.

והנני מביע תודתי הלבבית למר עבור שימת לבבו לשלוח לי הספר, שמהספר אפשר להכיר 

מקרוב את המחבר ואת גיבוריו הראשיים שבעלילה, נוסף על פגישתנו האישית במסיבת התועדות.

ובודאי לדכוותי' דמר למותר להדגיש שעדיין רב הצער והכאב, ולא כדעת הטועים החושבים 

היא,  ולא  ועברו.  כלו  בו  הכרוכות  התופעות  כל  גם  שנים  מכמה  זה  שמו  וימח  מת  שהיטלר  שכיון 

בימינו  גם  ופועלים  חיים  והם  בעקבותיו  ההולכים  תלמידים  אחריו  השאיר  הרי  הצער  למרבה  כי 

ובשטחים השונים ומשונים, עם כל התופעות המצערות והמכאיבות הקשורות בזה, כולל פגיעה אנושה 

)"קריּפלינג" בלע"ז( בגופם ובנפשם של כמה וכמה מאחינו בני ישראל.

הנני מוצא חובה לעצמי לא להחמיץ הזדמנות זו בנוגע ענין הבא להלן, כיון שלדעתי הוא ענין 

חיוני ונוגע לקיום עמנו בני ישראל בכל מקום שהם, בארץ הקודש ובתפוצות, כוונתי להפרשה האיומה 

דמיהו יהודי.

ולפלא אשר לא שמעתי עד עתה מחאת מר בענין זה, מחאה בסגנונו החריף והמודגש והקולע 

אל הנקודה. שהרי אין לי ספק כלל יחסו של מר לענין זה. וכפי שאמרתי בהזדמנות אחרת, חוק אומלל 

זה הוא מהחוקים הנדירים שצריך לחפש מי נהנה ממנו )לבד אולי ממחוללי החוק שיכולים לומר דידן 

נצח( ומיום ליום מתרבים הניזוקים על ידו. ומעולם לא הי' כדבר הזה, אשר ממשלה תכריז על עצמה 

גלוי לעיני כל, אשר תעודה הניתנת על ידה אין להתחשב בה כלל וכלל, ומה שרשום בה, יהודי או נוצרי 

כלום, אף שמשרד הפנים  ולא  וזולתי זאת אינה  זה אלא בשביל מירשם התושבים בלבד,  אין  וכו', 

נותן תעודה זו בשם ובתור בא-כח הממשלה. וכפי ששמעתי אך ימים אלו שמנהיג ציוני מפורסם בעיר 

גדולה התאונן לפני ב"כ הממשלה, ובלשונו, ַאז דָאס איז דער גרעסטער ּפַאטש ווָאס ער הָאט בַאקומען 

מממשלת ישראל בעקבות חוק האמור, שמוכרח לומר להבאים אליו שאל יתחשבו כלל וכלל בדרכון 

ישראלי ובהכתוב בו, כי איש כל הישר בעיניו יעשה לצוות להפקיד כיצד לרשום אותו ואותה, והפקיד 

בתור ב"כ הממשלה כותב וחותם.

מנקודה  לאומית,  מנקודה  דתית,  מנקודה  זה  שבחוק  ההיזק  פרשת  כל  לגולל  כאן  בא  איני 

בטחונית, וכו' וכו', שבודאי ידועים הם למר, וכבר נכתב ונדבר עליהם כמה וכמה. וכנראה, כמו שיש 

זה, ואשר עדין בתוקפו  והוא עצם קבלת חוק  זה,  יש "נס" לעומת  נס לטובה כך, למרבה התמהון, 

למרות שכבר עברו קרוב לשנתים ימים וההיזק הולך וגדול והחוק עומד בעינו.

ולצעוק על העבר, כי אם בתקוה שינצל מר את הכשרונות  מובן שאין כוונתי בזה להתאונן 

האמור,  המשונה  החוק  על  להגיב  מגעת,  שידו  מקום  ובכל  בחוגים  לו  שיש  וההשפעה  בהם  שחונן 

המחבל ומזיק ומתנכר לעצם קיום עמנו בני ישראל בכל מקום שהם.

גדול  ודוקא שקר  י"ש שהי' רגיל לומר אשר שקר קטן סופו להתבטל  אומרים בשם היטלר 

ישראל  אמונת  נגד  שהוא  בדבר  להאריך  צורך  ואין  ולדורות.  לשנים  קיום  לו  שיהי'  אפשר  ומוחלט 

בבורא עולם ומנהיגו, ולא עוד אלא נגד האמונה בעם ישראל, אשר סוף סוף יתנערו מכבלי המפלגתיות 

וינצלו החוש הבריא בו חונן "עם חכם ונבון", ויבטלו חוק זה מעיקרו עם כמה חוקים הדומים לו.

אשמח לשמוע מכ' בכל האמור לעיל ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה.



היום יום . . . ע

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ י הּוא  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָלֵצאת  ְולֹא  ֹפַעל,  ּבְ ֲעבֹוָדה  ּבַ ָנם  ְלַתּקְ  – ַהֶחְסרֹונֹות  ֶאת  יֹוְדִעים  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַעְצמֹו. 

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ לֹא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ָלִלי  ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס ּכְ ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה־ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל־ַאַחת־ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֵאר ּגֶֹדל ַהּזְ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ַנת ֲאִמיַרת  ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ּבְ ְוֶאֶפס ָקֵצהּו  ִסְפֵרי ֹקֶדׁש,  ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ל ַמְעָלה  ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
ויום 

חמישי



עי היום יום . . . 
ה'  ּוְבנֹוֵתיֶכם,  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ם  ַאּתֶ ְרכּו  ְתּבָ ּתִ ֹזאת  ּוִבְגַלל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵריֶכם  ְוַאׁשְ א(,  ִבים,  ִמְכּתָ )ֹקֶבץ 
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ּנֹוְתִנים  ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ְלַמְעָלה  ה  ּטָ ִמּמַ ָידֹו  ּבְ ְוִנֲעַנע  ה.  ִפּלָ ּתְ ּבַ ה  ַהְרּבֵ ַחּיּות  ִנּתֹוֵסף  ים אֹותֹו,  ּוְמַחּיִ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ְלָעִני  ְצָדָקה 
ר  ְמַחּזֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֹקֶדם  ָעִמים  ּפְ ה  ְוַכּמָ  – ַהְפָלָאה.  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מהוראות  משמע  כזה  לא  בהקעמפ,  להשאר  יצטרך  שלא  האפשרי  ככל  שישתדל  לכתבו   ...

רבותינו נשיאינו אפילו באם לא היו צריכים להשתדלות בזה, והרי פשוט שאם ניתן לאיש הישראלי 

הזכות דחינוך על טהרת הקדש ב... הרי זה מצוה דהוה זהיר בה טפי, ומי יאמר עוד להשתדל בזה 

שלא להשתתף?! ואפילו את"ל שימצא מסייע ועוסק, נוסף - בערך שנה העברה - הרי העבודה גדולה 

ומתרחבת וקשה לשער מראש עד כמה יתרגל ויסתגל איש חדש בזה עכ"פ חדש בתפקידו שיוטל עליו, 

ואין כדאי כלל להכנס בספק בענין שאינו אלא פעם אחת בשנה, ותוצאותיו יש להן השפעה במשך כל 

השנה וק"ל.

מענה על מכתבו הקודם בודאי כבר קבל.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה.
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ה'תשע"ו  חשון כ"ו ראשון יום לדרבנן? דאורייתא בין הבדל יש מדוע

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰äNBò BðéàL éî ìk̈¦¤¥¤
øácä (ìkî) øeñú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò ¯ ïúàøBäk§¨¨¨¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¨¦¨©¨¨

."Eì eãébé øLà£¤©¦§
א')הרמב"ן שורש לסהמ"צ דברי (בהשגות על להשיג האריך

דבריהם. לכל לשמוע מחייב תסור' 'לא שהכתוב הרמב"ם
להקל, ובדרבנן להחמיר תורה ספק מדוע כן, אם  והקשה:

מהתורה! ואלו אלו והלוא
תוקף  בין הבדל אין אמנם לומר: יש הרמב"ם ולדעת
כשתיקנו  שמלכתחילה אלא מהתורה, למצוות חכמים דברי
ולא  ודאי במקום רק שיחולו קבעו תקנותיהם את חז"ל

ספק ה)במקום דרוש הר"ן דרשות שם. .(רמב"ן
כלל  הרי אך המעשה, בגוף בספק יתכן זה שביאור אלא

מקילים מדרבנן בהלכה שבמחלוקת ה"ה)הוא להלן ובזה (ראה ,
לדעת  שהרי בספק, להקל מלכתחילה שתיקנו לומר אין

ודאי איסור זה הרי פ"ג)האוסר ש"א שמעתתא .(שב

בכלל  זה אין הדין מי עם ספק יש כאשר לומר: ויש
הדבר  כאשר רק קיימת 'הוראה' כי יורוך', אשר ככל 'ועשית
הוראה  זו אין לשמוע למי יודע כשאינו אך לשומע, ברור

ב) כד, קדושין שיעורים .(קונטרסי
'לא  מצד חכמים דברי לקיים החובה מבארים: ויש
המצוות  בשאר התורה: מצוות לשאר דומה אינה תסור'
לשמוע  היא המצוה תסור' ב'לא אך המעשה, הוא המכוון
עובר  אינו החכמים בין דעות שתי יש וכאשר חכמים, לדברי

המיקל לקול שומע שהרי זה, ציווי פ"ז)על ב"ק דוד .(דרכי
מאיסור  שבשונה זו, סברא מצד לחדש שהוסיפו ויש
על  העובר כפרה, צריך בשוגג אפילו עליו שהעובר תורה
תורה  באיסור כי כפרה צריך אינו בשוגג דרבנן איסור
הוא  האיסור דרבנן באיסור אך המעשה. בעצם הוא האיסור

מרידה. אין ובשוגג בחכמים המרידה
.(`"l 'iq `"g cqg zxez .b"wq c"lx 'iq htynd zeaizp)

ה'תשע"ו  חשון כ"ז שני יום רשע  אב כבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰òLø åéáà äéä elôà£¦¨¨¨¦¨¨
.epnî àøéúîe Bãaëî ,úBøáò ìòáe©©£¥§©§¦§¨¥¦¤

רמ)הטור סי' אביו (יו"ד שאם וסובר הרמב"ם על חולק
הגמרא מדברי ראיה והביא לכבדו צריך אינו סב,רשע (ב"מ

קודם ב) תשובה עשה אם - ומת בריבית חפץ שנטל שאדם
להחזירו, הבנים חייבים החפץ את להשיב הספיק ולא מותו
רשע  אביו שאם הרי חייבים, אינם תשובה עשה לא אם אך

בכבודו! חייב אינו תשובה עשה ולא
הרמב"ם: את מיישב משנה' וה'כסף

אינו  הבן אך רשע, אב כלפי גם היא אב כיבוד חובת
לעיל שנפסק כפי האב כיבוד עבור ממון להוציא ,(ה"ג)חייב

בריבית  שנטל החפץ את להשיב חייבים הבנים אין ולכן
כבוד  למען עליו לוותר חייבים ואינם אותו ירשו כבר שהרי
הסתם  מן מותו קודם בתשובה חזר האב כאשר אך האב,
ולכן  לבניו, כלל הורישו לא וכאילו להחזירו בדעתו היה

להחזירו. חייבים
אם  אפילו לכבדו יש בחיים, האב כאשר מתרצים: ויש
כאשר  מותו, לאחר אך בתשובה, שיחזור יתכן כי רשע, הוא

לכבדו חיוב אין לכן מעשיו, את לתקן יכול אינו (רדב"ז.שוב

משנה) .לחם
החיים' ג)וה'אור יט, לעיל (ויקרא הרמב"ם מדברי הקשה

הי"ב) להכותם'(פ"ה לו אסור גמורים רשעים ואמו אביו 'היו :
ואילו  לכבדם, חייב אינו אך אסור להכותם שרק ומשמע

בכבודם! שחייב כתב כאן
רשעים 'היו וכותב הרמב"ם מדייק לעיל ',mixenbותירץ:

זה  ובנידון לידם, הבאות העבירות כל על שעוברים היינו
אך  לכבדם, חובה אין גם אך ולהכותם לבזותם אסור
על  ועוברים מצוות מקצת על השומרים ואם באב זו בהלכה
חייבים  ולכן לתיאבון, אלא להכעיס עוברים ואינם מקצתן

בכבודם.

ה'תשע"ו  חשון כ"ז שלישי יום כהן  ידי על קרובים קבורת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äéeçc íéáBøwì äàîhä©ª§¨©§¦§¨
elôà ,úîì ànèúäì ïäëì øeñà ,Cëéôì ìkì äøzä àìå ,àéä¦§Ÿª§¨©Ÿ§¦¨¨§Ÿ¥§¦§©¥§¥£¦
éøö ¯ úî Bì únL ïäk ,Cëéôì ...åéáBø÷ì ànèúnL úòaC §¥¤¦§©¥¦§¨§¦¨Ÿ¥¤¥¥¨¦

úéáì ñðké àlL éãk ,úBøáwä úéa óBña Bøá÷ìe øäfäì§¦¨¥§¨§§¥©§¨§¥¤Ÿ¦¨¥§¥
.Búî øa÷iLk íéøçà úBøá÷a ànèúé àìå ,úBøáwä©§¨§Ÿ¦§©¥§¦§£¥¦§¤¦§Ÿ¥

לקרוביו  שנטמא בזמן שאפילו נראה הרמב"ם מלשון
הטור אך אחר, למת להיטמא לכהן שעג)אסור סי' כתב,(יו"ד

ורק  לאחרים להיטמא לו מותר במתו עוסק הכהן שכאשר
לאחרים  להיטמא עליו נאסר במתו להתעסק סיים כאשר
לבית  להיכנס האיסור הטור ולדעת טומאתו. על ו'להוסיף'

כשחוזר  הקבורה ש"לאחר משום הוא מתו לקבור הקברות
עושין  כהונה משפחות לפיכך טומאה, לו מוסיף הקברים על
בקברים  יטמאו שלא הקברות בית בסוף שכונה להן
הקברות  לבית להיכנס לכהן האיסור כלומר: אחרים".
לאחר  להיטמא שעלול משום רק הוא מתו את ולקבור
שלא  באופן לחזור יוכל אם אבל מתו, קבורת את שיסיים

בדבר. איסור אין ייטמא
ס"ז)והרמ"א הב"ח(שם אך הטור, כדברי שם)פסק (יו"ד

אסורה  ההליכה ועצם הרמב"ם כדברי להחמיר שיש כתב
לקוברו  שיכול מאחר טומאתו, על טומאה שמוסיף כיון
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הקברות. בית בסוף
מפרשים יש קפב)אמנם סי' ח"ה הלוי ושבט כאן שאף (רדב"ז

מתו  את לקבור ההולך שכהן הטור על חולק אינו הרמב"ם
הרמב"ם  שכתב ומה אחרים, למתים גם להיטמא רשאי
לקרוביו, שנטמא בעת אפילו לאחרים להיטמא שאסור

שכתב  ומה קרוביו, קבורת את סיים שכבר לאחר כוונתו
כדי  היינו הקברות" בית בסוף ולקברו להיזהר צריך "לפיכך

יטמא בלא ezxfgaשלא מהקבורה לשוב יוכל אם זה ולפי .
את  לקבור ללכת מותר הרמב"ם לדעת גם לאחרים, להיטמא

קרובו.

ה'תשע"ו  חשון כ"ט רביעי יום צדיקים  קברי על מצבה

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰øáwä ìò Lôð ïéðBáe¦¤¤©©¤¤
íä íäéøác ¯ íäéúBøá÷ ìò Lôð íäì íéðBa ïéà ,íé÷écväå§©©¦¦¥¦¨¤¤¤©¦§¥¤¦§¥¤¥

.íðBøëæ¦§¨
בגמרא ב)נאמר ה, התורה (מו"ק מן קברות לציון "רמז :

ואם  ציון". אצלו ובנה אדם עצם וראה לומר: תלמוד מנין?
ועוד: לצדיקים? כן לעשות אין מדוע לתמוה: יש כן,
על  מצבה יעקב "ויצב אמנו רחל לגבי בכתוב מפורש
עולם  גדולי קברי על מצבות שבנו רואות ועינינו קבורתה",

הקדמונים!
והביאור:

של  ולזכרו לכבודו א) המצבה: בהקמת ענינים שני
של לכבודה ב) החיים. בין שמו שיישאר ,ytpdהנפטר

האריז"ל בשם ויחי)כמובא פ' המצוות צורך (שער היא שהמצבה
ובזוהר  הנפש", של המקיפים האורות עליו "לשרות גדול

לך) לך ש (פ' כאשר נאמר מהפטירה חודש י"ב אחרי אף
ממקום  נפרדת היא אין לעולם, עוד יורדת אינה הנשמה

הקבר.
זקוקים  שאינם הוא לצדיקים נפש בונים שאין והנאמר
יש  מקום מכל אך זיכרונם, הם דבריהם כי זיכרון למצבת

הנפש לכבוד מצבה כד)להקים סי' ח"ב החיים .(גשר

סופר' קעח)וה'כתב סי' יו"ד לאביו ביאר(שו"ת, המצבה הקמת (בעת

סופר') 'בוניןה'חתם הלשון דיוק פי ולא ytpעל הקבר' על
הקבר  ציון בבנין שהתועלת הפסוק), (כלשון 'ציון' אמרו
נשמתו, בעד שיתפללו כדי – הנפטר לתועלת כפולה:
הצדיק  מנוחת מקום את היודעים – החיים ולתועלת

בונים 'אין והנאמר קברו. על ytpומתפללים mdl היינו '
וכדי  הלב מן ישתכח שלא כדי עצמו הנפטר לתועלת מצבה
אינו  הציון ובנין בזה, צורך אין לצדיק כי בעדו, שיתפללו

החיים. לתועלת אלא נפשם, לתועלת – 'להם'
דרגה  בעלי בצדיקים אמורים שהדברים שכתבו, ויש
ידי  אחרים מוציא שהיה הקדוש רבינו כדוגמת גבוהה,
חפשי', 'במתים שנאמר אף פטירתו, לאחר בקידוש חובתם
החייב  את להוציא יכול הפטור ואין מהמצוות פטורים שהם
פטירתם  לאחר גם ממש כחיים נחשבים גמורים צדיקים כי -

א) קג, כתובות הש"ס שנועדה (גליון מצבה להם להקים ואין ,
ואילו  בגוף, הנפש של מסוימת אחיזה יש עדיין כי להורות
זו  הלכה הפוסקים הביאו לא ולכן כחיים. נחשבים הם

בדורותינו מצויה אינה זו גבוהה מדרגה כי (שבט למעשה,

קסב) ח"ג .הלוי

ה'תשע"ו  חשון ל' חמישי יום קרוב' 'מקום של שיעורו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰àìå ,áBø÷ Bì únL éî¦¤¥¨§Ÿ
øNò Cìäî àeäL áBø÷ íB÷îa äéä íà ¯ àaL ãò òãé̈©©¤¨¦¨¨§¨¨¤©£©¤¤
;éòéáMä íBia àa elôà ¯ ãçà íBéa àBáiL øLôàL ,úBàñøt©§¨¤¤§¨¤¨§¤¨£¦¨©©§¦¦
íänò äðBîe ,Bì äìBò ...úéaä ìBãb ìöà íéîçðî àöî íà¦¨¨§©£¦¥¤§©©¦¤¤¦¨¤

ìL íeìLz.íBé íéL ©§§Ÿ¦
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"י)וכן שע"ה סי' שהקרוב (יו"ד ,

אל  מצטרף שם, יושב הבית שגדול האבלים לבית שהגיע
צריך  ואינו יושבים שהם הימים את עימהם ויושב האבלים
היה  הקבורה שבעת בתנאי וזאת לעצמו, שבעה למנות
עשרה  אחד, יום מהלך עד של במרחק היינו קרוב", "במקום

הקבורה. ממקום פרסאות,
במטוס  או ברכב להגיע אפשר אחד שביום ובזמנינו
שבבית  האבלים אל להצטרף יכול הקרוב האם רב, ממרחק
של  השיעור שמא או פרסאות, מאות ממרחק בא אם גם

השתנה? ולא קבוע פרסאות' 'עשרה
הפוסקים: בזה ונחלקו

סוברים מע'יש חמד' ב'שדי הובאו ועוד, קג סי' ח"ג ומשיב (שואל

סע"ג) הליכה אבילות פי על נקבע קרוב' 'מקום שהשיעור

שתחדשו  באפשרויות להתחשב ואין אדם בני של רגלית
ביום". יום מדי התורה דרכי ישתנו כן לא ש"אם בימינו,
(חמישה  רחוקה בדרך פסח בערב שהיה ממי ראיה ומביאים
הפסח  לשחיטת להגיע יכול היה ולא מירושלים מיל) עשה

ראשון פסח מלעשות א)שפטור צד, הגמרא:(פסחים ושואלת .
רכיבה  ידי על הפסח לשחיטת להגיע יכול שהיה מי האם
ביטול  על כרת יתחייב כן עשה ולא ובפרדים" ב"סוסים

" אומרת התורה ומשיבה: הפסח? dwegxהקרבת jxcae לא
פי על שקובעים היינו לפי jxcdהיה", נמדד והמרחק

רגלית. הליכה
לבית  להגיע אפשרות יש שאם וסוברים חולקים יש אך
הגיע  אם גם מהירה, בתחבורה יום באותו האבלים

קרוב' מ'מקום כבא נחשב שם)ממרחקים חמד .(שדי
הראיה  יעקב'ולגבי ה'חלקת כתב פסח סז)מקרבן סי' (ח"ג

אינו  רחוקה בדרך שהיה למי הפטור פסח שבקרבן לחלק,
אם  גם כי הפסח, את להקריב אפשרות לו שאין משום
הפסח  להקרבת שליח ימנה או במהירות להגיע יתאמץ
ב'דרך  הימצאותו כי שני לפסח שיידחה היא הכתוב גזירת
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- באבלות כן שאין מה אותו, פוטרת zexyt`dרחוקה'
כמו  הקובעת, היא הקבורה ביום הקבורה למקום להגיע

רש"י מונה)שכתב ד"ה ב, כא, הוא,(מו"ק קרוב דבמקום "הואיל

האבילות בתחילת לבוא z`c`ויכול enk dil opiayg ולא ,"
יגיע. הוא אופן באיזה משנה

ה'תשע"ו  כסלו א' שישי יום נוראים  לימים שבתות בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰elôà Búî úà øáBwä ìëå§¨©¥¤¥£¦
¯ íéøetkä íBéå äðMä Làø íã÷ Bà ìâøä íã÷ úçà äòL̈¨©©Ÿ¤¨¤¤Ÿ¤Ÿ©¨¨§©¦¦

.äòáL úøæb epnî äìèä§¨¦¤§¥©¦§¨
הרמ"א ס"ה)כתב שע"ו סי' אבל (יו"ד שאין הוא שהמנהג

מתשובות  ומקורו ויוםֿטוב, בשבת התיבה לפני עובר
קכ"ח)מהרי"ל ויו"ט,(סי' שבת לגבי כן שהורה המהר"ם בשם

שהמנהג  לומר אין כי והוסיף, נוראים. לימים למד ומכאן
מימים  יותר שמחה בהם ויש מאחר ויו"ט בשבת רק הוא
ושלושים  שבעה אבלות מפסיקים ויוה"כ ר"ה שהרי נוראים,
לפני  עובר האבל אין בשבת ואם מפסיקה. אינה ושבת

נוראים. בימים שכן כל התיבה,
הרמ"א ס"ה)אך שע"ו סי' המהרי"ל (יו"ד דברי את הביא

ימים  לגבי דבריו את והשמיט טוב" ויום "שבת דוקא ונקט
הש"ך ואמנם סקי"ד)נוראים. אך (שם נוראים, בימים גם אסר

נשיאנו  רבותינו הורו וכן הפוסקים, בכך הקילו (ראה למעשה

רכ"ד) ב' ח"ז .אג"ק

הדעות: שתי את לבאר ויש
ושבת  אבלות מפסיק טוב שיום בטעם ראשונים נחלקו

התוספות מפסיקה. ב)אינה כג, שביום (מו"ק מפני שהוא כתבו
הריטב"א  ואילו בשבת, כן שאין מה שמחה נאמרה טוב

א) יט, לעולם (מו"ק כן לא אם כי מפסיקה אינה שהשבת כתב
תיתכן  כי מפסיק הרגל אך ימים, שבעה אבלות תחול לא

באמצעה. רגל ללא אבלות
אינה  שהשבת התוספות כדעת נקט שהמהרי"ל ונראה
נוראים  וימים ומאחר שמחה, בה נאמר לא כי מפסיקה
אך  משבת. יותר שמחה בהם שיש מכך ללמוד יש מפסיקים
יתכנו  שלא משום מפסיקה אינה שהשבת סובר הרמ"א
שמחה  יש שבשבת יתכן זה ולפי שבת, ללא ימים שבעה
וימים  מפסיקה אינה השבת זאת ולמרות נוראים מימים יותר

מפסיקים. נוראים
(g"n 'iq zay sqei dpgn)

ה'תשע"ו  כסלו ב' קודש שבת הקברות  בבית שינה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ïéøeñà úBøáwä ézä¥©§¨£¦
ìL Bììk ...íäa ïéúBL ïéàå ,íäa ïéìëBà ïéà ?ãöék .äéðäa©£¨¨¥©¥§¦¨¤§¥¦¨¤§¨¤

.Làø úel÷ íäa ïéâäBð àìå ,íäa ïéúBàð ïéà ¯ øác̈¨¥¥¦¨¤§Ÿ£¦¨¤©Ÿ
המתים כבוד משום הוא ההלכה א)וטעם כט, וכתב (מגילה .

הגבורים' הרי"ף)ב'שלטי בדפי א טו, קברות (סנהדרין שבתי
ואין  בהן אוכלין ש"אין כנסיות כבתי דינם לכך שהוקצו

בהן..." נאותין ואין בהן ה"שותין פי"א תפלה .ה)(הל'
סופר' שלה)וה'חתם סי' יו"ד ישנים (שו"ת אין שגם הוסיף

הקברות  לכך ,בבית שהוקצה המקום כל אלא קבר על רק לא
בו ישנים שאין כנסת כבית ה"ט)דינו פ"ד תורה תלמוד הל' .(ראה

בגמרא המסופר על הקשה זה א)ולפי יח, שחסיד (ברכות
לחכמים  שהותר כמו ותירץ: הקברות, בבית לן אחד

הכנסת בבית ולשתות לאכול א),ותלמידיהם כח, כך (מגילה
לומדי  של הצורך כי הקברות, בבית לישון להם הותר
ובית  הכנסת בית מכבוד עדיף התורה כבוד שהוא התורה
"לאכול  לחכמים שמותר רק כתב שהרמב"ם [ואף הקברות

הציון' ה'שער הביא הכנסת, בבית סק"ג)ולשתות" קנא סי' (או"ח

בבית  מותרים חכם תלמיד תשמישי שכל הרשב"א מתשובת

הכנסת].
החיים' 'גשר ס"ו)ובספר פ"ד הקשה:(ח"ב

לומר  יש אבל הכנסת כבית דינו הקברות בית אמנם א.
בתוך וישן היות הכנסת בבית רק הוא ונהנה ziaשהאיסור

החמה  מפני בחמה בו להיכנס לאיסור ודומה הכנסת מבית
הגשמים מפני שם)ובגשמים תפילה לאסור (הל' לנו מנין אבל ,

קבר? על ולא הקברות בית קרקע על שינה גם
לחכמים  שהתירו שכשם סופר' ה'חתם של תירוצו גם ב.
צריך  הקברות, בבית התירו כך הכנסת בבית ושתיה אכילה
כעזר  הכנסת בבית ושתיה אכילה להם התירו כי זה עיון:

בגמרא  כמסופר ללימודם, שם)וסיוע עסקו (מגילה שאמוראים
הכנסת  לבית נכנסו גשמים לרדת התחילו וכאשר בלימודם
בעא  ("שמעתא ובצלילות הדעת בישוב ללמוד שיוכלו כדי
הקברות, בבית חכמים השתמשות כן שאין מה צילותא")

לתלמודם? לה יש תועלת מה
ואין  סופר', ה'חתם מדברי לסטות אין להלכה כי וסיים

הקברות. בבית שינה להתיר
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ה'תשע"ו  מרחשון כ"ו ראשון יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.àÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.á‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ

‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»
Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»

‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«
˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»

˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»
,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן שם:11)בכתוב: אמרו וכן שם. ספרי
ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל "ימין

להם". שמע - שמאל שהוא ימין אין 12)ועל הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
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עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.â‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.ã˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿

ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ

˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…
‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈
˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

עזרת 31) לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין (רש"י נשים,32)נשים עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת לפתח בתוך 33)ובאים בנוייה שהיא
היו  חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה העזרה,
י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין" הסנהדרין

שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין
מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.ä‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית  הגדול 37)משבטל הדין שבית  טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
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נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.à˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.áe‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
?‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.ãel‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
„B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
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,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆
˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈

‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»
‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆

ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.ä‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או

ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.åÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.æÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.ç¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.èLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈
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‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‰¯BzÏ ‚ÈÒ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה

שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא
פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי

בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.à‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:
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הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.á‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו סולם, בבור היה שאם
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.âÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,

וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.ã„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL‰˙ÈÓ ‰22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
 ֿ (כסף לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.ä‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»
ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈
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˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»
ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆

B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»

¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿
epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»

‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.å‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.æÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא

א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי
בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב

נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין
ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם

"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.ç¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל
וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
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"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון
פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.àÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על  גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.áÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈
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Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ

- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),

הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם
ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי

רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
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שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר
זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"

ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.âCk È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»

‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈
¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ

„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿

·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»
È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
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למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.àBn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.á˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈

ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.âÏl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.ã?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.äBn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
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חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל
סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין

שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה
שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה

ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל
הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה

ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו
הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר

קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין
ב). פה, (שם מיתה לאחר

.å·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.æÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25¯Oa BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«»»
¯eËt - ¯·‡ B‡26‰lÁzÎÏ ,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆»««ƒ∆»¿«¿ƒ»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï27Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ¯OaÓ …«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï -28ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ∆»«¬∆«»«∆¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ≈»
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¬≈∆

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ29.˙BOÚÏ «ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.ç,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.èÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ

‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ
‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ

ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«
Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…

‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»
B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.é.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.àé.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר
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כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.áéÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין

תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.âé‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.ãé˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.åè,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
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בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.à‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.áÛc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.â„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆

Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆
ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆

ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆
·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ

ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ

·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆
Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,
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.ãÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.ä¯ÓB‡ ‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»≈
‰ÚeÓL ¯·c34;‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ¿«¿»ƒƒ……«»»««»

B·kLÓ ˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡35. ∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«ƒ¿»
L„Á ¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»…∆

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL36- ∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.å„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל

והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין
ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.æÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.ç„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51Ú˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,Ìl52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.èB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מרוחק 54) והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין מהציבור,

וה"ד. ה"ב, פ"ז תורה בו,55)תלמוד שיבעט שגורם
יוכל  לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד יוסף' וב'נמוקי
מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע, יצר בפני לעמוד
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בנו  את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו עשתה וכן
ואינו  שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא אמרה: הגדול,
(רש"י  שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין גדול נקרא
כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה א ל, לקידושין
(רש"ל  גדול נקרא זה מגיל פחות אפילו נשוי, וכשהוא

סח). סימן שם, לקידושין

.é‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.àé¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו

לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.áéÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.âé˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.ãé:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין
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.åèÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ח שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.à‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2Ba ‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר

רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.á‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
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הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.âÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.ãÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«

B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ
BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.äÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.å‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
לקרותו 47)הרה". הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48)אב". אתה מפי 49)מכאן נתקבל שאם
הכוונה  כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו השמועה,
חדשים  שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים קודם
הוא  אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו ממילא
שלושה  מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא: "אב",
הקיף  שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו חדשים;

(שם). ומורה סורר נעשה אינו שיער,

.æÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
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‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆
ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆

ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡d˙B‡ »ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»
‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈

,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿
B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«

ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»
Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««
˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.çBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.è¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.é‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.àéÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל הנוסח:68)בביאורנו ושם א. ע, שם

כבן  להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי "אמר
תמצא  (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה, סורר
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול הרגלה
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.áéÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.âéÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
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לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים
ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.ãéÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.à:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.áÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
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להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת ילדה
אנינות 13) דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא שעדיין

כמבואר  שיקבר, עד המת מיתת משעת האונן, על חלים
ה"ו. פ"ד, לקמן

.â¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת "י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.ã¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.ä‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿

Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.åÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.æÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.ç˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
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יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול
שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין

סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.è˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.é‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»

ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»
.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.àé˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
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תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.àBn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.á,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין

טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.âBÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.ã‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.ä‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿
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da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.åBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו

עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.æBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.çÔB‚k ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
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יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.è‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.é‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.àé.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה

מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.áé:¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆∆∆¡«
Èe‡¯‰ Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿»»

B˙M¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.âé‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

כמב  קרוביו, הי"א.שאינם פ"ג, לקמן זרק 57)ואר כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.ãéÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
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על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.åè.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל

שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ט רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.àÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
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"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.á¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«

‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה
ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י"ג. הלכה

.â- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם

על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על
בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם

לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים  של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.ã˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום
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.äÈ¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.åÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.æÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן

עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.ç‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.è‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
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לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.é‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.àé:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.áé‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…

e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ
BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿

‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.âé‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.ãéı¯‡Ï ‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»»»∆
ÔB‚k .‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ¿

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L67LiL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ∆≈
Ì„‡ Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…»»
„B·ÎÏ Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿
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˙Bi¯a‰68Ïk‰ - Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . «¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»«…
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰69Èab ÏÚ ¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ««≈
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡70elÙ‡Â . ¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ

ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈
ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈

ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ
¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ

Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.àÔÈˆn‡Ó :‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Ó2 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»¿«¿ƒ
˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3.ÂÈÈÁÏ ˙‡ ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ∆¿»»

ÔÈ˜˜BÙe4ÂÈ·˜ ˙‡5B˙B‡ ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡6ÔÈÎÒÂ . ¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡7B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe .B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz8t ÏLÌÈ·Ï ÔzL9eÈ‰È ‡ÏÂ . «¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»¿»ƒ¿…ƒ¿
‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ¿»»∆∆…

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï10‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe . ¿«≈∆ƒ∆≈¿«ƒ¿≈«≈∆…
·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï11. ¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.áÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.â‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.ã˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»
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אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן שי"23)מועד וניציאה וכן בדפוס א,
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.äÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.å¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆

ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ
ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬
‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ

·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.æ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
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הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל
מגונה. הוא להוציאם הממהר

.çÌÈÓL‚ eÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»¿»ƒ
„B·ÎÏ ‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»ƒ¿

Bn‡Â ÂÈ·‡51‡Ïa ¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈¿…
‰OÚ˙52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.è„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,

(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.àÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.áÈa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
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עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח
הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות

כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.âBÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.ãBÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.ä:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק

ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א
גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו

(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים
א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין

ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.å¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.æ:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.ç‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«¿»»
,CÏÈ‡Â Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»¿≈»
‰M‡‰Â ,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

CÏÙa ‰ÂË36d˙Èa CB˙a37. …»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
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לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.èÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.é„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.àéÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…

eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«
·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
שכירות  (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

ה"ב). ויתן 50)פ"ח לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
אם  בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות למשכיר
כסף  בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או מעט תעשה
שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם, לשנה קבוע
- והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר בין "מה

להם 51)בפירות". מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
בשלהם  וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי בשדה, לעשות
כגירסת  ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא, (מו"ק עוסקים הם
(רא"ש  בשבילם" אחרים יעשו אלו "הרי שלפנינו: הש"ס

ג). אות וכן 52)שם חמורים, ע"ג משאות מוליכים
בהמותיו.53)הגמלים. ממנו ששוכרים האבל. של

האבל.54) אצל ששוכרים בספינה משא מעבירים
ואפילו 55) אבלו, בימי אלו כל את לשכור להם אסור

להם  אסור האבל, מקרה לפני הזמן וכלה אבלו לפני שכרום
השוכרים  אצל אינן אלו שבהמות כיון בשכירותם, להמשיך
אבל", "מלאכת זו הרי רגילה, בשכירות אלא ב"אריסות",
עומדת  שהיא בשדה, אבל בהמתו. שביתת על מצווה ואבל
המנהג  אין האריסות, זמן נשלם ואפילו לאריסות, כלל בדרך
כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא האריס את לסלק
ממשיך  המשכיר, אבילות לפני הזמן נגמר אפילו לפיכך
האריס  מלאכת אלא האבל, מלאכת זו ואין בעבודתו האריס
שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש (שם, לעצמו בה שעושה
- וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה: פ"ג, שם הירושלמי ולשון
עושים". אינם - וגמליו וספניו איכריו עושים; אלו הרי

שכר 56) של ברווח לחלוק האבל, של הספינה או הבהמות
כפי  והשכר בעבודה, עוסק והחוכר בהמתו נותן זה ההובלה,
ד"ה  ב קכג, לבבאֿבתרא רשב"ם ראה ביניהם. שהתנו

למחכיר.57)מוחכרת. אבל  אירע מו"ק 58)ובינתיים
- וכשעושים שכרם, כל יפסידו יעשו לא שאם ב יא,
לפני  החכירה זמן כלה אם אבל עושים. הם בשלהם
מאליו, ממשיך החוכר אין למחכיר, האבילות שאירעה
המרבה  וכל לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך
בתחילה, ממנו לחכור רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו
לחוכר  הפסד שום כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד,

.áéÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.âéÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ
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לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.ãé˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.åè¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.æè,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.æé?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.çé‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
למתוח 88) כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. את צידה.89)עליהם שם.90)על מו"ק
אחרים.מיטו 91) אנשים של זקופות נתפרש 92)ת כבר

ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט, פ"ד לעיל
חובת  ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה שאפילו
אבל  ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה, כפיית
או  מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים בשאר
ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד קרקע,
וכתוב  קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים שאפילו
בכפיית  נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות": ב"הגהות
"הדר  האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים כי המיטה,
יאמרו  שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא) בפונדק
ויש  הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף) חרש עליו
ד"ה  א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות. עבדים בינינו
עוד  שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד וכן דברים, אלו
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שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות ואין הואיל לפטור,
בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים נקליטים שהרי

.èé?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.ë:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תשע"ו  מרחשון ל' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.àÈ¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.á:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), מעיר

זה.6) בפרק והולכים מתבארים וכולם

.âBÙeb ¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
‰Ú·L Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡7, ¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
¯Á‡Ï ¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»¿««
ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ¿«

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡9„Ú B‡ , ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆««
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL10. ∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.ãÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין שם,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
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בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. בבלי,16)מפני בתלמוד מצינו ולא הואיל
שמחלקים  כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה שיחלקו
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס בהם
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.ä‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לקדשה 19)מועד
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו ועדיין שמא 20)לו,

פרק  (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר יקדמנה
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה א,
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, וכפירוש 22)פרק שם. קטן מועד

אותה  יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף" ה"נמוקי
שצב  סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם כשיהיה
הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב, קטן סעיף

ברא" שם ומקורו בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ש
יהא  ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל דיבור
וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא הראשונה, מן זכור

בהם.23) שיטפל מי לו ד,24)ואין פרק יבמות ירושלמי
י"א. של 25)הלכה אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד

בני  את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר הכהן יוסף
מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף אחותך.
בתוך  לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים (=לאחר
פרייה  מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל - שלושים

שמא  לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה ורבייה,
ימצא  ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי זו, תלך

(רדב"ז). אחרת חוץ 26)אשה קרוביה משאר אחד על
בתוך 27)מבעלה. להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

או  בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה, שלושים
לה  התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים לו שיש
עד  תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים בתוך להינשא
היא  אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה כי שלושים, לאחר
תשעים  עד להתארס אפילו לה אסור בעלה מות על אבלה
השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין להבחין כדי יום,
"לחם  פי (על י"ח הלכה י"א, פרק גירושין בהלכות כמבואר
בעלה  מות אחרי להמתין צריכה האשה אין אבל משנה").
לה, נוח שהוא" ב"כל האשה כי כאיש, רגלים שלוש
(מרדכי, יום שלושים לאחר הראשון בעלה אהבת ושוכחת

ב). קטן סעיף שצב סימן ליורהֿדעה בש"ך הובא

.å„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.æÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.ç¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.èB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
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ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:
ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר

בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל
א). כב,

.éÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.àé·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.áéBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

אבל 50) הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו היום
ליורה  (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג כי
מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן דעה

ו). אות י פרק אבל שם.51)הלכות קטן מועד

.âéÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.à·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»
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- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
שהאבל 5) הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו אסור
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.á‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.âÏ‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12ÌBÈa B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆¿
˙aL13‰˜BÁ¯ ˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe ,14 «»¿«««»««»∆∆«¬≈¿»

BÏ ‰ÏBÚ -15¯Á‡Ï B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ∆¿≈≈¿««»∆∆¿««
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰16,BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«¿À

e¯‡aL BÓk17. ¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים

קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.ã‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa˙B‡19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.äelÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»
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·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.åBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני

המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.æBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.çBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.à‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»
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בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד, קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.áÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.â˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17ÌÈ¯·c ‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆¿»ƒ
ÏÚ Ï·‡ ;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ¬»«

BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡18ÏÈc·Óe . »ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO19,ıeÁaÓ .B„Èa ‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»¿»ƒ«

„‚·e .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙaƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ∆»»∆∆
·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰20ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â . «≈»«»ƒ¿»≈¿«≈¿ƒ∆¡ƒ

‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a21ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ÔÎÂ . ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈«»ƒ¿«
k ıÏBÁ - Bn‡„Ú ˜eÏÁ‰ ÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ∆»«

BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL22.‰hn‰ ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈«ƒ»
ıÏÁÏ ·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â23. ¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»«¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.ãÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) המת,25)את בכבוד וידבר הרואים שיבכו
שעדיין  ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני ולא

(רדב"ז). לחינוך הגיע יבכו 27)תתבלבל.26)לא שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת על
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.ä„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.åÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם

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



`laקטז zekld - mihtey xtq - elqk '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי
קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.æÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.ç¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ

zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBzÈ„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙ ¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.èÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.é˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תשע"ו  כסלו א' שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.à- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
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"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.á·iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.âBaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.ã.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.ä?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.åÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.æ‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
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פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.çÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.è:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.éÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.àé,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ
B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר  על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

בבית 44) בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
אין  ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא מדרשו,
שניים  מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים תלמידיו
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים שניים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.áée¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
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שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.âéÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.ãéÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÏÎÂ ,ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.åèÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי
אותו  שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי "כל יח: סעיף

אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.
בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית

אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י
שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים

וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד
כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.à˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.áÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

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



`laקכ zekld - mihtey xtq - elqk '` iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.â‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
 ֿ (לחם כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו

רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.ã‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.äÌÈÏ‚¯‰ ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ»¿»ƒ
˙¯Ê‚ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»¿≈«

ÌÈLÏL19B‡ ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21BÈ‡Â , ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À¿≈

‡e‰ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Óƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ≈

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó22,ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬¬≈»
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â23. ¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.å¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.æ‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28Ál‚Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»¿«≈«
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˙aLa29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ B‡ ¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««…«»»
BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«¿ƒ¿≈

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï31. ¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.çÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.èÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.é·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב

עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
 ֿ (כסף מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.à„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.áÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
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¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«
‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿

‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…
ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.â‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÈ‡ ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ22‡e‰ Ï·‡L ,„ÚBna ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.ã˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף בהלכה 31)מספקות בסמוך יתבאר
ב.32)הבאה. כח, מו"ק

.ä˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33˙Á‡L ?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»∆««
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35·BË ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL36ÂÈÙa ‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â .37. ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»¿»»

B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜38ÂÈÙ·k - ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»ƒ¿»»
‰˜BÁ¯ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰39. ¿¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

ֿ 35)(שם). לחול בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.å‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈
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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.æ˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.çBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51Ck ¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««»

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם
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ה'תשע"ו  כסלו ב' קודש שבת יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.à‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון
ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל

לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד
ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא

אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.áCÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.âÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«

˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.ã˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»

ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.äÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות
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הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.å˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.æB¯„L Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰29 «¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒƒ¿
‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30˙k¯a ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡Â , «∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡31ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓe , ¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ««
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt32ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»…∆¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„Lƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈
ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c - ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a33‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L - ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ,34. ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א. כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.çÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.è‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה

עניים". כבני - זקנים

.é˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.àéÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»
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וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.áé˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.à˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.áÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.âL‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא

שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,
בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.ãÈa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…»
‰¯OÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¬»»

ÌÚ‰ ¯‡MÓ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.ä‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.åÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21.˙B¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡22˙‡ ‡ÏÂ ¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…∆
ÌÈÓOa‰23. «¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין
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א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים

ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת
נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,

מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.æ‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.çÏÎÏ ˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»¿»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.è‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30ÌÈ¯·„ ‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»¿»ƒ

˙Ó ÏL31˙È·a B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»¿≈
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰32. «¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין

לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן
מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה

שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.éÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»

ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ»¿»»¿≈
ÏB„‚ eÏ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBaƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈»»

‰LÓ Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ34ÔÎÂ . ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆∆¿≈
eÏ ÔÈ‡ .L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆≈»
L„Á ¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»…∆

„tÒ „·Ïa35ÌÈL ¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««¿≈
L„Á ¯OÚ36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. »»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.àé‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.áéÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43‰‡¯È ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒƒ¿∆

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡44‰LÏMÓe ; ∆«¿¿ƒ∆∆À««««»ƒ¿»
Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆»ƒƒ»

CÏÈ‡Â45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46k .ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«»∆¿»ƒ
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¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ47:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ «¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈≈
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול
קברות, מבתי הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי נחום
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.àÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת
...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.á‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.â‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»
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שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.ãÏk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.äÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי

רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:
סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.åÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…

ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»
Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈

‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.æ;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.ç‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל
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וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת דרך
באופן 39) המלך, בדרך אורחיה עם עוברת והכלה

שמחות  ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה את שמקדימים
המתים. לכבוד קודם החי שכבוד מנמקים: פי"א,

עליך 40) תשים שום שנאמר: משניהם, עדיף המלך שכבוד
שהמת  עד להמתין כבודו ואין עליך, אימתו שתהא - מלך
שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות מלפניו יעברו הכלה או
צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר המלך "אגריפס אמרו:
חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה שמסע עד וחיכה
וזאת  יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר ראית? מה לו אמרו
ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת". שעה כתריה תטול

ול  המת, לקבורת קודמת כלה הכנסת שס, סי' אחר יו"ד
וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל תנחומי לחופה, שנכנסה
את  מאכיל ש"החתן חתן, למשתה קודמת האבל הבראת וכן

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל אינו והאבל האחרים,

.è˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.é˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.àéÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה מרביץ
שם.49)

.áé,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו

בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.âéÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«

¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
 ֿ בתי מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.ãé˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.åèÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
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ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו
א). סעיף שסג סי'

.æèÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.
ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.æéÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.çéBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.èéLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72ÛÈÒB‰Â ,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈¿ƒ
ÒBÓÈ„ Ba73˙n‰ ‰ptL Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ƒ∆»¿≈«≈««ƒ∆ƒ»«≈

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ -74- ˙ÙÒBz‰ ˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . «…»«¬»»¿ƒƒƒ∆«∆∆
ıÏBÁ75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76˙n‰ ÌLÏ ‰OÚ .77- ≈»¿«¿»À»«¬»¿≈«≈

e‰ptL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk78. ≈»∆««≈∆¡«««ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת  כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו

.ëÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.àë‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -˙ÓÏ „‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡86 ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆¿≈

¯Ò‡ ‡Ï -87BnÚ ˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú88ÔÈ‡L . …∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆ƒ∆≈
‰ÓÊ‰‰89˙¯ÒB‡90. ««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.áë˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
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יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו
וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.âë˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.ãëÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.äëÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.åëÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz elqk 'aÎoeygxn e"k -

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ו ראשון יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לאוסר 1) חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על פירותיו
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.àÌ¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆

‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆
Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…

ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿
B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
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דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.áÌ¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.âÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

.ãÈt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל
שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין

לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
שלו  הככר אין הגירסא שמת, (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים

זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.äBÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.åÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.æB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.çÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם
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(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.è¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.é¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»∆¡…
ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ««

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt42BÈ‡Â ,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ¿≈
ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ

.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה

.àé:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י

או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני
מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.áéelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.âéÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.ãéÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆
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ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא  עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.åèÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
ה  שכל ומכאן, שם). על וברא"ש חברו פירות ואוסר מייחד

שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.æè‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן

(כ  חברו על חברו פירות אוסר אדם שתי שאין כאן יש י
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ז שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחברו הנאה המודר בין מה

חברו, עם ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו

.àEÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
‰Ù BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ»∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»»»
;LÙ ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â ‰¯·Îe¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆∆∆
ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈ƒ
Ba ‡È·‰Ï ˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»ƒ

.˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t≈«¬¿»ƒ»»≈

.á¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆
Ï‡LÂ ,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ .LÙ∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»¿»«
˙B‡¯‰Ï È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈¿≈»
¯·ÚÏ LwaL B‡ ,Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆∆ƒ≈«¬…
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k Bˆ¯‡a¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆¬≈∆»

.‰˜BÏ BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÙqÓƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈∆

.â˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆
.ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡…∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

.ãÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
˙ÈˆÁÓ B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·Laƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ
;ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰«∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆
.‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰«¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»
.Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚk‰ elÙ‡¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
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;‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»
„ÈÏ ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«

.Ô·e‡¿̄≈

.ä˙Ba¯˜ ·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ»¿¿
ÈÁeÏL ÌÈ‡Â ,Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;Ô·e‡¿̄≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈¿≈»¿≈
Ô·e‡¯Ï ˙¯‚Ba‰ Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe .Ôa¯w‰ ÏÚa«««»¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L ,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .dzÚcÓƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»∆¬≈¬«ƒƒ
.BLnLÏ ‰ÁÙL BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - B˙eL¯aƒ¿»∆∆¿≈ƒ¿»¿«¿

.åBÏ LÈ¯ÙÓe Ô·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk .BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ«¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«
‡Ï Ï·‡ .Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¿̄≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

.BÏ ‰È‰ ‰ÊÂ¿∆¬»»

.æ‰ÈÏÚ ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…»∆»
.¯ÎO ‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»»»
- ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»∆ƒ¿»
.Ba ˙‡ „nÏÏ ¯zÓ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»≈»À»¿«≈∆¿

.çÌB˜Ó·e .B¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ»»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
‡Ï - BÏ ˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…
B˙‡t¯Ï BÏ ¯zÓe .„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL ·LÈ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»¿«…

.‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa¿»∆ƒ¿»ƒ

.è;ÔBÚÓL d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a ‰˙ÏÁ»¿»∆¡«¿≈…¿«≈»ƒ¿
BnÚ ıÁB¯Â .CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡¬»≈¬≈»«¿«¿≈ƒ
e‰p‰nL ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈∆¿«≈
˙BÓÈa ‰hna BnÚ ÔLÈÂ .ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ«ƒ»ƒ
.BÓnÁnL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ ,‰nÁ‰««»¬»…ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿
Ï·‡ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡Â ,‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ«À¿»∆»¬»
;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL Òe·‡Ó ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï…ƒ¿»»««¿…≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ
ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL∆»«ƒ«ƒ¿¬ƒ»««»¿……«
d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡ ÏÎ‡iL È„k d˙B‡»¿≈∆…«»¿≈¿»≈»
Ì‡ Ï·‡ .Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ .e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿»¿«≈¿≈«≈∆»≈¬»ƒ
ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L ‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡»«ƒ¿ƒ¿»»∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««
‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰ ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰««ƒ«¬…««««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆
.BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,¯zÓÀ»¿≈¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

.éÏL B„iÓ ÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓeÀ»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈ‡L ,ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓLƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»∆≈

.‰È‰ ‰Êa»∆¬»»

.àé¯zÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ô·e‡¯ ¯eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
.BlL ˙·‰ÏLa¿«¿∆∆∆

.áé,¯ÈÚa ÌÈ¯kOÓ „a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰»»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ»ƒ

Ô‰Ó ÁÈp‰L ÔB‚k ,„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿∆ƒƒ«≈∆
ıÁ¯na ÁÈp‰ elÙ‡ ,B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk»∆¿«¿¿…¿»¬ƒƒƒ««∆¿»
Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡ - „Á‡ Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»»ƒ¿≈
ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««¿ƒ…ƒƒ«

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ¿«¿¿∆»»««…¬≈∆À»

.âé,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ È¯‰L ;¯˜Ù‰ Ïk‰L ˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯t‰ ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ .¯„»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ«≈
ÏÚ Û‡ ,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ ,‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰««»∆¬»…ƒ»≈«»∆««
¯Á‡ ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Ètƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»««
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ ,ÏÎ‡iL∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»¿«

.dÎB˙a ˙B¯t‰L∆«≈¿»

.ãé‰ :BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰naÌÈÒÎp‰ ˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»««¿»ƒ
ÈÒÎ ˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«¿»«
ÈÒÎpÓ ¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«ƒƒ¿≈
,e‰„O ˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÔBÚÓLƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈»≈
ÔÓ ,e‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈¿»≈ƒ

.e¯‡aL ÌÚh‰«««∆≈«¿

.åèÌ‡ ,„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«ƒ
È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈
Ì‡Â ;ÂÈ˙B¯tÓ ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ ,e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê∆≈¿»≈¬»≈≈ƒ≈»¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÂÈ˙B¯tÓ ÏÎB‡Â „¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈ƒ≈»∆≈

.Ô‰ ¯˜Ù‰ ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t≈≈∆ƒ¿∆»∆∆¿≈≈

.æè‡nL ‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ÏÈ‡L‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»∆»
¯eÒ‡ ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈»
,BÏ ¯kÓÈ ‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb ,B˙BÂÏ‰Ï¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…ƒ¿…

.epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

.æéÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
.epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆
¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

.ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰«≈≈»¬ƒ

.çéÈ¯‰ - B¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈¬≈
‡e‰Â ¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe ,·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈¿
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆«¿ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ח שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים
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קלז mixcp zekld - d`ltd xtq - oeygxn g"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.à,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.áÏ‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.âel‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆
.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.ã¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
על  אמות ארבע בה שאין חצר "שכל לחלוק, חבירו את

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר

למפרע וכשמשתמש הדבר שהוברר אנו, אומרים בה,
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.ä‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»

¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא
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.å‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס,
אבל  חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר
ואין  שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק נכנס מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.æÈ¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
¯˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï ¯kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33¯zÓ - ¯˙BÈa ¯kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

¯kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb37LÈ‡Ó ¯„ ‡Ï È¯‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ

¯Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ - ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈
CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ Ô˙È‰ ¯Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»

Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי במקח כאן ומדובר
וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא
כשימכור  אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו
כי  בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח דברי 38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר

ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.çÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.èÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.é˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם
לעניים. שדהו שבתבואה,49)בסוף העשירי החלק

והשישית  השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם שחייב
בא  ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה. למחזור
מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל ונוטלו,

הבריות. של המתחלק 50)שאינם עני מעשר כלומר,
הפריש  ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר הבית, בתוך
עניים  מצא שלא או שנאנס לפי בגורן, עני מעשר ממנה
לגר  ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה ובמעשר להם. ליתן
הנאה  טובת בו ויש בשעריך" ואכלו ולאלמנה ליתום

ול  שירצה, לעני שמחלקו כהפקר לבעלים, זה אין פיכך
בו  נאמרה שלא בגורן, המתחלק עני למעשר בניגוד גמור,
בא  הרוצה וכל בשעריך" "והנחת אלא: נתינה" "לשון

הנאה. טובת שום לבעלים בו ואין ונוטלו

.àéÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
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בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו
הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.áéB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.âéB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.ãéÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.åè‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»

Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈
‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.æèdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. לא 73)לאחר שהראשון פי על אף
כי  לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו קנאה
לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה אם
הזכייה  כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר זכה
אבל  המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל אינה
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה כאן
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
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את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי

.æé˙˙Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰¯Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆»≈
Ô˙B‡ ‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ Bz·Ï¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»»

‰ÈˆÙÁa75˙BÚn‰ È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - «¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈«»
CÏÚ·Ï ‡‰È ‡lL „·Ï·e ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈¿«¿≈
B‡ CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¿̄»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ76ÏÚ :dÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»«
ÈOÚ Èˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ¬ƒ

Ô‰a77Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï -78. »∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆»∆
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»∆≈
˙‡f‰ ‰zn‰ ‰È‰zL L¯t ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»«…
‰˜ È¯‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈»»

‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡79Â ;È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„ »«««∆¡…≈∆»¿»»∆»∆¬≈
B˙BÁ ˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰80. »«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע בה תילקח
המעות  נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה לומר מצריך
שתרצי  מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
שתרצי  דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי"
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות
דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי

הנאה. היתר בו לאדם שאין

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ט רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי נדר

כ  אחר שהולכים ככולו, דינו מה ולא מקצתו הנודר וונת
איני  לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס, איני זה לבית לאומר: נכנס,

לחכם. שאלה

.à¯„pL ¯·c B¯„ ˙ÚLa L¯Ùe ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«

BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿
¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.á˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.â˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה

שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הסיבה הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.ã„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
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ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆
Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ

‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

בעיקר18) מוטעה שהוא היתה נמצא לא שמעולם נדרו,
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.ä„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.åBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk- ¯ ≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג) ל, (במדבר שנאמר

כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.æÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.çÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
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ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆
Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»

¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»
Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆

¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי  וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף" לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב"א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי  ונראה וברש"י). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסףֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.èB˙·B¯˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
e¯ˆÙe45;ÌÏBÚÏ B· ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ ¯„Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÏ B·¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח: סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי שם:
- ז) נח, (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב: יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.éB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È¯‰ - ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙È·Ï Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ"ח) פ"ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה

.àéÌB˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙È·Ï »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49Ô¯ÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ÏÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ ¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ L¯Bi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B˙eL¯a Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

¯eÒ‡50. »

רומי 48) בדפוס וכן התימנים, ובכת"י ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס, איני "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת ר"מ

י. אות לעיל בביאורנו וראה לוקח". הבית 49)איני בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.áédÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.âé˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.ãé‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
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לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל
כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ה'תשע"ו  מרחשון ל' חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החטים, מן לנודר החטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.àÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
?„ˆÈk .Ba ÚaL B‡ ¯„pL ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡·e¿»¿¿«∆»«ƒ¿«≈«
ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆»
ÈÏˆÏ elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ¿»ƒ
˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eÏLÏe¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»ƒ¿
È¯‰ - ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ¬≈
ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .˜eÏL·e ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»¿«¿À»¿«≈
ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡ Ba ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ«««»∆

.¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ

.áÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ ,ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ«
Ì‡Â ;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - „·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«≈

.ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»¿»»ƒ«

.âLe·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ ,Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿»
Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
¯eÒ‡ BÈ‡ - „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ïƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«≈»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡∆»¿»∆»»¿≈…«≈»∆

.ãÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈
BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«≈

.‰˜BÏ∆

.äÔÓLa ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â ,ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ«ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ
ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

.åÂÈÏÚ CÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk»»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»
B‡ ÚaL Ì‡ ;ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
.ÌÈ‚c ¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«»ƒ
- ¯Oa‰ ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ«»»
Ì‡Â .ÌÈ·‚Áa ¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e ˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»«¬»ƒ¿ƒ
¯O·a ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿«
È¯‰ - [„·Ïa ‰Ó‰·e ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿«ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¬≈
CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»

.Ô‰ÈÏÚ¬≈∆

.æ‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰OÚnÓ ¯„Bp‰ .„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡ ‰˙ÙwL „Ú«∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈
Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
¯Ò‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B·È·Ïe ˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,‰¯„˜aƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«
ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»

.‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰«ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

.ç.ÌÈ‚c ÏL ÒÈ¯Ó·e ¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆»ƒ
ÔÈÏc·n‰ ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ«À¿»ƒ
ÔÓ ¯„ .·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ .·ÏÁ‰ ÔÓƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»»«ƒ

.‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

.èÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÔÈÏM·Ó¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆≈
¯zÓe ÈeÙ‡a ¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ .˙t ÔÈa ÁÓ∆̃«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»¿»À»
.ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ÈeÙ‡a ¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ .ÒÎÏ»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»¿»¿»»…
.ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»≈¿»≈»…
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰ ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â¿«≈ƒ«»»ƒ«¿»≈»∆»

.ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa«¬≈∆«ƒƒ

.éÔÈLÈ¯Îa ¯„Bp‰ .ÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ
ÌÈna ¯eÒ‡ - ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -À»¿«¿«≈ƒ«¿»««ƒ
.˙B˜ÏLk - ˙B˜ÏL ÈÓ È¯‰L ;·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈¿»ƒ¿»
ÔÓ ¯„Bp‰ .ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa ¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„»«ƒ≈«¿»À»«¿»«¿»«≈ƒ
¯zÓ - ÔÈÏ·z‰ ÔÓ ;BaL ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰»…∆À»«¿»ƒ∆ƒ«¿»ƒÀ»
ÏL ‰t˜Óa ¯eÒ‡ - ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .·Ë¯a»…∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆

.ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ

.àé,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
Ú˜¯˜ ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â .˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓeÀ»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈«¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ∆≈»

.Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

.áé,‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
.˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓeÀ»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
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¯„Bp‰ .ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»«≈
.ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

.âé¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰«»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»
Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

.ãé.L„Á‰ elÙ‡Â ,ÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ∆»»
L·„a ¯zÓ - ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ .ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒÀ»ƒ¿«
ÔÓ .˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .ÌÈ¯Óz¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆ƒ¿»ƒƒ
ÔÓLa ¯zÓ - ÔÓM‰ ÔÓ .ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆À»¿∆∆
ÔÓ .ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ .ÔÈÓLÓLÀ¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«¿»ƒƒ
¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ .˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ«»»À»
‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ÈÂÏ ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O ˙B˜¯Èa¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈¿«≈¿…
Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

.åè‰ÚÈ¯È·e ˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
ÏÏÎa ‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ .‰ÏÈÓÁ·e«¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»ƒ¿«
- Lb¯c‰ ÔÓ .˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ««¿≈
BÓk ‡e‰L ,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓÀ»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈∆¿

.‰pË˜ ‰hÓƒ»¿«»

.æèÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Òk‰Ï ¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ .ÌÈÙÏÂ Û‚‡‰»¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»¿ƒ»≈

.d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dÓeÁ˙Ïƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

.æéÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»
ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ .¯zÓ - Ô‡kÓƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
.¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈À»

.çé¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«
ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ .˙BÎLÓp‰«ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡»∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ»
.Ïka ¯eÒ‡ ,Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»»«…
ÔÈ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«¿ƒ≈

.BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«¿

.èé.‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ - Ìi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰«≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈
ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ÌÈL¯ÙÓ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
;ÔÈÓeÒa ¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ .‰Lai‰ È·LBÈ¿≈««»»»«≈≈«»»¿ƒ
¯„ .B˙B‡ ‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»»«

,˙B·ÈO ÈÏÚ·e ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ«¬≈≈
È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c Ì‡Â .ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓeÀ»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿…≈

.Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰»…«…»«…

.ë¯„ .ÌÈi˙eÎ·e Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - ˙aL È˙·BMÓ ¯„»«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»«
;ÌÈi˙eÎa ¯zÓe Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈À»¿ƒƒ
˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»»»«¬
ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa ¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»¿ƒ¿»≈∆≈

.˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

.àëÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜ÁˆÈ· Èk :¯Ó‡pL ;Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¿ƒ¿»
˙‡ EÏ ÔzÈÂ :·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ;Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…¿ƒ∆¿∆

.Ì‰¯·‡ ˙k¯aƒ¿««¿»»

.áëÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe ,˙BÏÊÓe«»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe ,Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈»ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ;ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ¿≈«»»
ÈÓÏ ‡ÏÂ ,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»¿…¿ƒ

ˆÓ BÈ‡L.‰ÈÏÚ ‰e ∆≈¿À∆»∆»

.âë- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ;ÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰«≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ .Ï‡¯OÈa ¯zÓÀ»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ
.Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»
ÏÎ·e .ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

.‡e‰

ה'תשע"ו  כסלו א' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.à¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
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קמה mixcp zekld - d`ltd xtq - elqk '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד
לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.áÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆
‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.âL„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.ãÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.ä‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת

שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך
שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת

הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.å‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.æ„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.çÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
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„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««
ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.èıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.é„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

בבקעה 47) שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
להגיע. לעמקים 48)מקדים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

הקיץ  שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי על אף
ולהקל. להיפך הדין והוא נדרו 49)בגליל". במקום שאם

הקציר  עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא הורגלו
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור אינו

.àé¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈
d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.áéÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
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אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך
ולא  הראשונה, הכפייה על עבר ולא הואיל לו, תיהנה שלא

הפסח. לפני הנהה

.âédÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ
„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»

d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈
‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈

ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) תלך 73)הסוכות.72)לפני שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא הפסח בידיו 74)לפני

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

ה'תשע"ו  כסלו ב' קודש שבת יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.à˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ÌÈÓi˜ Ô‰È¯„ - eÚaLÂ6‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ…
ÌeÏk Ì‰È¯·„·e Ì‰È¯„a ÔÈ‡ - eÚ„È7ÔÈÎÈ¯ˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ

dlk ‰M‰ Ïk ‰˜È„a8‰¯OÚ ÌÈzL ˙L ‡e‰L , ¿ƒ»»«»»À»∆¿«¿≈∆¿≈
.ÔË˜Ï ‰¯OÚ LÏL ˙Le ,‰pË˜Ïƒ¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא

אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.áBÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.âe‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
ב  דרשו שנתן וכן מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: גמרא

בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
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שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.ãÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»

LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
Ô‰È¯„pL ÈteÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ ƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿

ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈
˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל

הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.äeLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿

ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.åÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿

·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»
elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ

‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»
Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.æ¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.ç?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה
שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא

) לרשותו",במשנה שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) נדרים
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
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ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא
אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון

ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון
הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה

שא  אע"פ ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, ין דלא
אמרו  ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.è‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆

‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.é¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
L‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L‰tÁÏ ÒkzL „Ú Bz51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה

(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,
מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י

שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי
שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.àé‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.áédÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.âé‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
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ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע

הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.ãé¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע"י נגרע הארוס של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של
הנדר. על כלל שמע לא למחר,61)שהרי תתארס אם כי

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא
הי"ז. פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום

ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.åè˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.æèÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÚÓMLÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
לה  מפר היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י

מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.æéÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.çéÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.èéÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83dÏÌ„˜ ÏÚa‰ ˙Óe , »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
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לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,
הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.

הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי
ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.ëÒe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ,Bc·Ï ‰È·‡ dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eL¯Ï ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ B˙Òe¯‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
·‡‰ ˙eÙzLa ¯ÙnL ‡e‰ B˙eL¯Ï ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ¯„ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ B˙eL¯Ó Bza92CB˙a z¯„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯ ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.àëÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב

בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן
תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר
מעכבת  השמיעה אין לחרש) (פרט לשמוע שהראוי הי"ג,

בו.

.áëÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.âëÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה
יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.ãëÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין
אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה

שבמשנה  תדע, אביה לאביה. יכול שלא הזכירו לא שם
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.äë‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
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אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה
לעולם. בה רשות לאביה

.åë‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי 118) נתקדשה, ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס ביד כח בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר
א  עמ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

לה). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א (ביאור האב
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ה'תשע"ו  מרחשון כ"ו ראשון יום

.„Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È˘ .‚È˘ .·È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ

עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות
ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ

ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ
ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" ֿ תסף `)"לא ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"תֹוסיף ֿ ּבל על "עֹובר : ְִֵַַ

ֿ ּתֹוסיף". ּבל על "עברּת
יום ראשון ֿ שני כ "ו ֿ כ "ז מרחשון 

ְִַַַָָ

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ֿ הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמן

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ז שני יום

.ËÈ˘ .ÁÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡È¯ .È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ

ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp
(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.

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



קנג oeygxn g"k iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;
fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ

ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"אּמ ֿ ואת אבי ֿ fh)את ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספרא(l`:)ּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .(miyecw zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)ֿאת יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵֶַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר .(dl:)ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ה'תשע"ו  מרחשון כ"ח שלישי יום

.‰ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ

("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ

("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה
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ה'תשע"ו  מרחשון כ"ט רביעי יום

.ÁÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ
(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ

(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין
ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָיּטּמא"

ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא לא `xenלאוין: zyxt) ְְְִִִַָָָָֹֹ
(myּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא "חּיב :ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ

ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ּבדין ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹהדיֹוט
ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת נפׁש עליו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּנאסרה
להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ּכהן ּגם ּכ ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיּטּמא,

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". ּבלא חּיב מת (izykּבנפׁש ְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ
(heicd odka mb zeevnהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְִֵֵֵֶַַַַַַָמהּטעם

(yxetna `a epi`y oeik :`ede)אּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,ְִִֵֵֶָָָ
(lecb odka)ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ׁשהם ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹמּכיון

ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו יבֹוא" "לא וענין ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹיּטּמא;
הּפרּוׁש מקּבלי יבֹוא(l"fg)ׁשּבארּו ּבלא חּיב ואמרּו: ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹ

יּטּמא. ּבלא ְְִַַָָֹוחּיב

ה'תשע"ו  מרחשון ל' חמישי יום

.ÊÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
יבא" לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָָֹֹֹּכלֹומר:

(`i ,`k `xwie).לֹוקה ― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ְְְְֲִִִִִֶַָָואם

ה'תשע"ו  כסלו א' שישי יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ו  כסלו ב' קודש שבת יום

.ÂÒ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום רביעי ֿ שבת קודש כ "ט מרחשון ֿ ב 'כסלו 

הקודם ביום נדפסה הקס"ו .הּמצוה ְִַַָ
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:óôBòî óøN Béøôe òôö àöé LçðìCLøL áòøá ézîäå eöaøé çèáì íéðBéáàå íélã éøBëa eòøå ¨¨Æ¥¥́¤½©¦§−¨¨¬§¥«§¨Æ§¥´©¦½§¤§¦−¨¤´©¦§¨®§¥©¦³¨«¨¨Æ¨§¥½

:âøäé CúéøàLe§¥¦¥−©£«Ÿ
i"yx

.„ÂÙ˜ (‚Î):בלע''ז לשון È˙‡Ë‡ËÂ‰.הריצו''ן
הוי  לא רבותינו שאמרו כמו בלע''ז אשקובי''ר כיבוד
כו': דשמעוה עד וטאטאתיה מאי רבנן ידעי

.È˙ÈÓ„ ¯˘‡Î („Î) נבוכדנצר אתה היתה, כן באשור
בסנחריב: ישראל נביאי דברי שנתקיימו ראית

.Èˆ¯‡· ¯Â˘‡ ¯Â·˘Ï (‰Î) אשר את כי תדע ובזאת
תקום: היא גם אליך Â‚Â'.יעצתי ¯Â˘‡ ¯Â·˘Ï מוסב

היתה: כן דמיתי כאשר אמרתי ‡·ÂÒÂ.על אשר
ולבוססו: ‰‚ÌÈÂ.לרומסו ÏÎ ÏÚ (ÂÎ) אשור על

בשעתה: בבל ועל ‰ÍÏÓבשעתו ˙ÂÓ ˙˘· (ÁÎ)
.ÊÁ‡:פלשתים על הזה המשא היה בנו חזקיהו ומלך

.ÍÏÂÎ ˙˘ÏÙ ÈÁÓ˘˙ Ï‡ (ËÎ) בימי ראש שהרימות
כענין  בידכם שנמסר רשעו לו שגרם רשע שהי' אחז

כח)שנאמר ב הימים בערי (דברי פשטו ובפלשתים
וגו':ה  ÍÎÓ.שפלה Ë·˘ ¯·˘ ÈÎ נחלשה כי

בכם  להכות למודים שהיו דוד בית מלכות ונשפלה
שהכה  יהודה מלך עוזיהו וכן בדוד שמצינו כמו

שנאמר כענין כו)אתכם ב' בפלשתים (ד''ה וילחם ויצא
גת: חומת את Á˘.ויפרוץ ˘¯˘Ó ÈÎ אותו משורש

חזקיה  זה היה ומי מנחש קשה שהוא צפע יצא נחש
בו יח)שנאמר ב' ואת (מלכים הפלשתים את הכה הוא

מבצר: עיר עד נוצרים ממגדל גבולה ואת ÂÈ¯ÙÂעזה
.ÛÙÂÚÓ Û¯˘:כחיוי בכון עובדוהי ויהון יונתן תרגם

.ÌÈÏ„ È¯ÂÎ· ÂÚ¯Â (Ï) שהן ישראל שרי בימי ורעו
כמו שרים לשון בכורי מפניכם, דלים (תהלים עכשיו

אתנהו:פט) בכור אני גם

cec zcevn
(‚Î).‰È˙Ó˘Âואגמי לקפוד  למורשה  להיות בבל  את אשים

המקומות כדרך  מים אגמי יהיו ושם הקפוד  תדור שמה כי מים
של È˙‡Ë‡ËÂ‰.החריבות : במכבדות אותה  ואנקה  אכבד 

מאומה : ישאר  ולא  טוב  מכל  תתרוקן  כי ‡Ì(Î„)השמדה
.‡Ïהאומר כאדם הוא והרי אמר  ולא וגזם שבועה  ענין הוא 

(לעיל  רבים בתים  לא אם  וכן כך  ענשו  יהיה הוא כן לא  אם 
„È˙ÈÓ.ה ): ¯˘‡Îוכן היתה  כן באשור חשבתי כאשר כמו 

תקום: היא בבבל  יעצתי כאשרÂ·˘Ï¯.(Î‰)כאשר  על  חוזר
כי בארצי אשור את  לשבור היה מחשבתי לומר וכו' דמיתי 

נפל : ירושלים ששםÒÂ¯.סביב מה העול מישראל  יסור ואז
עליו: אז:ÂÏ·ÒÂ.אשור יסיר שכמו על אשור שהעמיס ממשא

(ÂÎ).‰ˆÚ‰ ˙‡Ê כל על  היעוצה  הזאת העצה תהיה  הארץכן
בשעתה: בבל ועל בשעתה  אשור ‰ÈÂË‰.על „È‰להכות

במ ''ש: הדבר  וכפל  בשעתה בכ''א ÙÈ¯.(ÊÎ)בהם ÈÓÂ:עצתו יפר מי ימצא  ‰ÈÂË‰.וכי Â„ÈÂלהכות נטויה היא  הלא  ידו  ר''ל 
ידו: ישוב  מי ימצא  ÍÏÂÎ.(ËÎ)וכי  ˙˘ÏÙ:פלשתים ארץ ˘·¯.כל  ÈÎובימי בך  מכים  היו אחז  קודם  שמלכו המלכים  כי 

המלכות: נחלשה  Á˘.אחז ˘¯Â˘Ó ÈÎשירבה חזקיה והוא  לצפע הדומה מולך  מלך יצא מאז בך המכים  המלכים  מגזע ר''ל
בו: במ ''ש :ÂÈ¯ÙÂ.להכות  הדבר  וכפל  חזקיה על  יאמר זה וגם העוף כעפיפת במהירות  הדולג שרף יהיה  השורש  ÂÚ¯Â(Ï)פרי 

.ÌÈÏ„ È¯ÂÎ·:ואביון דל  עם  עתה  המה אשר שבישראל הראשים שמן מרעה  ירעו בכללה:ÌÈÂÈ·‡Â.בימיו  העם ˘¯˘Í.כל 
פלשתים: של  והעיקר חזקיה:Í˙È¯‡˘Â.היסוד  יהרוג  הרעב מן  הנשארים

oeiv zcevn
(‚Î).˘¯ÂÓÏ:ירושה מדברי:˜ÂÙ„.מלשון עוף ÈÓ‚‡Âשם
.ÌÈÓתהלים) מים לאגם וכן המים קבוצת מקום נקרא  וכן
·Ë‡ËÓ‡.קו): ‰È˙‡Ë‡ËÂהעשוי במכבדות וכבוד  נקוי ענין

(ר ''ה ביתא וטאטי טאטיתא שקולי ובדרז''ל הבית  את לכבד 
להרוג„È˙ÈÓ.(Î„)כז): דימו אותי כמו מחשבה  ענין

כ): רמיסה‡·ÂÒÂ.(Î‰)תתקיים:˙˜ÌÂ.(שופטים ענין 
צוארÂÏÂÚ.ודריסה : על ההושם מהעול שאלה בלשון אמר 

העבודה: הכבדת ר''ל  בשדה לחרוש עניןÂÏ·ÒÂ.הפרה 
י): (לעיל סובלו יסור וכן  משא (ÊÎ)כתפו :˘ÂÓÎ.טעינת

.¯ÙÈ:ומניעה ביטול  נחשים˘¯ÚÙˆÛ.(ËÎ)ענין  מיני .
אתנהו·È¯ÂÎ.(Ï)רעים : בכור וכן וחשובים גדולים ענין

פט ): לנוח :Âˆ·¯È.(תהלים השכיבה ענין

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום כ"א מ"ח. 

וכיון שנמצאים אנו בראש )וכללות( חדש כסלו, הוא חדש הגאולה והנסים.

הרי זה עת סגולה לעורר ברכת השי"ת אשר יגאלו כל הענינים, עניני התורה והמצות בהנוגע 

לפרט ובהנוגע לרבים, מדברים המונעים או מבלבלים.

ולהעיר ג"כ אשר ר"ח כסלו הוא זמן האחרון דירידת גשמים ואפילו בשנה מאוחרת, דהרי ענין 

הגשמים הוא אתעדל"ע הבאה ע"י אתעדל"ת, וכמש"נ ואד יעלה מן הארץ והשקה גו', וכדרז"ל עלה 

שבר מן הארץ מיד ותשקה.

ויהי רצון שכל הדברים עליהם התפללו מתחיל מתחלת השנה ועד לתפלת הגשמים - הכוללת 

הכל, הרי לכל המאוחר יבואו כולם בפועל, ירדו למטה ויתקיימו במילואם מתחיל מראש חדש זה, 

יבואו - לברכה לחיים ולשובע.

בברכה לבשו"ט בפרט ובכלל.
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âë(ñ) :úBàáö äåäé íàð ãîLä àèàèîa äéúàèàèå íéî-éîâàå ãt÷ LøBîì äézîNåãëòaLð §©§¦²¨§©¬¦−Ÿ§©§¥¨®¦§¥«¥¦Æ¨Æ§©§£¥´©§¥½§ª−§¨¬§¨«¦§©²
ì-íà øîàì úBàáö äåäé:íe÷ú àéä ézöòé øLàëå äúéä ïk éúénc øLàk àäëìéöøàa øeMà øaL §¨¬§¨−¥®Ÿ¦ºŸ©£¤³¦¦Æ¦Æ¥´¨½̈¨§©£¤¬¨©−§¦¦¬¨«¦§³Ÿ©Æ§©§¦½

:øeñé BîëL ìòî Bìañå Blò íäéìòî øñå epñeáà éøä-ìòååëõøàä-ìk-ìò äöeòiä äöòä úàæ §©¨©−£¤®§¨³¥«£¥¤Æª½§ª̧¢½¥©¬¦§−¨«²Ÿ¨¥¨¬©§−̈©¨¨¨®¤
:íéBbä-ìk-ìò äéeèpä ãiä úàæåæë:äpáéLé éîe äéeèpä Bãéå øôé éîe õòé úBàáö äåäé-ék(ô) §²Ÿ©¨¬©§−̈©¨©¦«¦«§¨¯§¨²¨̈−¦´¨¥®§¨¬©§−̈¦¬§¦¤«¨

çë:äfä àOnä äéä æçà Cìnä úBî-úðLaèëìô éçîNz-ìàLøMî-ék Ckî èáL øaLð ék Clk úL ¦§©−©¤´¤¨¨®¨−̈©©¨¬©¤«©«¦§§¦³§¤Æ¤Æª¥½¦¬¦§©−¥´¤©¥®¦«¦³Ÿ¤
:óôBòî óøN Béøôe òôö àöé LçðìCLøL áòøá ézîäå eöaøé çèáì íéðBéáàå íélã éøBëa eòøå ¨¨Æ¥¥́¤½©¦§−¨¨¬§¥«§¨Æ§¥´©¦½§¤§¦−¨¤´©¦§¨®§¥©¦³¨«¨¨Æ¨§¥½

:âøäé CúéøàLe§¥¦¥−©£«Ÿ
i"yx

.„ÂÙ˜ (‚Î):בלע''ז לשון È˙‡Ë‡ËÂ‰.הריצו''ן
הוי  לא רבותינו שאמרו כמו בלע''ז אשקובי''ר כיבוד
כו': דשמעוה עד וטאטאתיה מאי רבנן ידעי

.È˙ÈÓ„ ¯˘‡Î („Î) נבוכדנצר אתה היתה, כן באשור
בסנחריב: ישראל נביאי דברי שנתקיימו ראית

.Èˆ¯‡· ¯Â˘‡ ¯Â·˘Ï (‰Î) אשר את כי תדע ובזאת
תקום: היא גם אליך Â‚Â'.יעצתי ¯Â˘‡ ¯Â·˘Ï מוסב

היתה: כן דמיתי כאשר אמרתי ‡·ÂÒÂ.על אשר
ולבוססו: ‰‚ÌÈÂ.לרומסו ÏÎ ÏÚ (ÂÎ) אשור על

בשעתה: בבל ועל ‰ÍÏÓבשעתו ˙ÂÓ ˙˘· (ÁÎ)
.ÊÁ‡:פלשתים על הזה המשא היה בנו חזקיהו ומלך

.ÍÏÂÎ ˙˘ÏÙ ÈÁÓ˘˙ Ï‡ (ËÎ) בימי ראש שהרימות
כענין  בידכם שנמסר רשעו לו שגרם רשע שהי' אחז

כח)שנאמר ב הימים בערי (דברי פשטו ובפלשתים
וגו':ה  ÍÎÓ.שפלה Ë·˘ ¯·˘ ÈÎ נחלשה כי

בכם  להכות למודים שהיו דוד בית מלכות ונשפלה
שהכה  יהודה מלך עוזיהו וכן בדוד שמצינו כמו

שנאמר כענין כו)אתכם ב' בפלשתים (ד''ה וילחם ויצא
גת: חומת את Á˘.ויפרוץ ˘¯˘Ó ÈÎ אותו משורש

חזקיה  זה היה ומי מנחש קשה שהוא צפע יצא נחש
בו יח)שנאמר ב' ואת (מלכים הפלשתים את הכה הוא

מבצר: עיר עד נוצרים ממגדל גבולה ואת ÂÈ¯ÙÂעזה
.ÛÙÂÚÓ Û¯˘:כחיוי בכון עובדוהי ויהון יונתן תרגם

.ÌÈÏ„ È¯ÂÎ· ÂÚ¯Â (Ï) שהן ישראל שרי בימי ורעו
כמו שרים לשון בכורי מפניכם, דלים (תהלים עכשיו

אתנהו:פט) בכור אני גם

cec zcevn
(‚Î).‰È˙Ó˘Âואגמי לקפוד  למורשה  להיות בבל  את אשים

המקומות כדרך  מים אגמי יהיו ושם הקפוד  תדור שמה כי מים
של È˙‡Ë‡ËÂ‰.החריבות : במכבדות אותה  ואנקה  אכבד 

מאומה : ישאר  ולא  טוב  מכל  תתרוקן  כי ‡Ì(Î„)השמדה
.‡Ïהאומר כאדם הוא והרי אמר  ולא וגזם שבועה  ענין הוא 

(לעיל  רבים בתים  לא אם  וכן כך  ענשו  יהיה הוא כן לא  אם 
„È˙ÈÓ.ה ): ¯˘‡Îוכן היתה  כן באשור חשבתי כאשר כמו 

תקום: היא בבבל  יעצתי כאשרÂ·˘Ï¯.(Î‰)כאשר  על  חוזר
כי בארצי אשור את  לשבור היה מחשבתי לומר וכו' דמיתי 

נפל : ירושלים ששםÒÂ¯.סביב מה העול מישראל  יסור ואז
עליו: אז:ÂÏ·ÒÂ.אשור יסיר שכמו על אשור שהעמיס ממשא

(ÂÎ).‰ˆÚ‰ ˙‡Ê כל על  היעוצה  הזאת העצה תהיה  הארץכן
בשעתה: בבל ועל בשעתה  אשור ‰ÈÂË‰.על „È‰להכות

במ ''ש: הדבר  וכפל  בשעתה בכ''א ÙÈ¯.(ÊÎ)בהם ÈÓÂ:עצתו יפר מי ימצא  ‰ÈÂË‰.וכי Â„ÈÂלהכות נטויה היא  הלא  ידו  ר''ל 
ידו: ישוב  מי ימצא  ÍÏÂÎ.(ËÎ)וכי  ˙˘ÏÙ:פלשתים ארץ ˘·¯.כל  ÈÎובימי בך  מכים  היו אחז  קודם  שמלכו המלכים  כי 

המלכות: נחלשה  Á˘.אחז ˘¯Â˘Ó ÈÎשירבה חזקיה והוא  לצפע הדומה מולך  מלך יצא מאז בך המכים  המלכים  מגזע ר''ל
בו: במ ''ש :ÂÈ¯ÙÂ.להכות  הדבר  וכפל  חזקיה על  יאמר זה וגם העוף כעפיפת במהירות  הדולג שרף יהיה  השורש  ÂÚ¯Â(Ï)פרי 

.ÌÈÏ„ È¯ÂÎ·:ואביון דל  עם  עתה  המה אשר שבישראל הראשים שמן מרעה  ירעו בכללה:ÌÈÂÈ·‡Â.בימיו  העם ˘¯˘Í.כל 
פלשתים: של  והעיקר חזקיה:Í˙È¯‡˘Â.היסוד  יהרוג  הרעב מן  הנשארים

oeiv zcevn
(‚Î).˘¯ÂÓÏ:ירושה מדברי:˜ÂÙ„.מלשון עוף ÈÓ‚‡Âשם
.ÌÈÓתהלים) מים לאגם וכן המים קבוצת מקום נקרא  וכן
·Ë‡ËÓ‡.קו): ‰È˙‡Ë‡ËÂהעשוי במכבדות וכבוד  נקוי ענין

(ר ''ה ביתא וטאטי טאטיתא שקולי ובדרז''ל הבית  את לכבד 
להרוג„È˙ÈÓ.(Î„)כז): דימו אותי כמו מחשבה  ענין

כ): רמיסה‡·ÂÒÂ.(Î‰)תתקיים:˙˜ÌÂ.(שופטים ענין 
צוארÂÏÂÚ.ודריסה : על ההושם מהעול שאלה בלשון אמר 

העבודה: הכבדת ר''ל  בשדה לחרוש עניןÂÏ·ÒÂ.הפרה 
י): (לעיל סובלו יסור וכן  משא (ÊÎ)כתפו :˘ÂÓÎ.טעינת

.¯ÙÈ:ומניעה ביטול  נחשים˘¯ÚÙˆÛ.(ËÎ)ענין  מיני .
אתנהו·È¯ÂÎ.(Ï)רעים : בכור וכן וחשובים גדולים ענין

פט ): לנוח :Âˆ·¯È.(תהלים השכיבה ענין
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çéðèáa íøîLú-ék íéòð-ékéúôN-ìò åcçé eðké E:EèéézòãBä Eçèáî äåäéa úBéäìíBiä E ¦«−̈¦¦«¦§§¥´§¦§¤®¦¬Ÿ©¹§À̈©§¨¤«¦§´©−¨¦§©¤®©§¦−©´
:äzà-óàë:úòãå úöòBîa íéLéìL (íåùìù) Eì ézáúë àìäàëúîà éøîà èL÷ EòéãBäì ©¨«¨£³Ÿ¨©´§¦§ −¨¦¦®§−¥´Ÿ¨¨«©§¦«£À−Ÿ§§¦§¥´¡¤®

ì úîà íéøîà áéLäìéçìL:Eáë:øòMá éðò àkãz-ìàå àeä-ìã ék ìc-ìæâz-ìàâëáéøé äåäé-ék §¨¦¬£¨¦¬¡¹¤À§Ÿ§¤«©«¦§¨−̈¦´©®§©§©¥−¨¦´©¨«©¦«§−¨¨¦´
:Lôð íäéòá÷-úà òá÷å íáéøãë:àBáú àì úBîç Léà-úàå óà ìòa-úà òøúz-ìàäëóìàz-ït ¦¨®§¨©−¤Ÿ§¥¤´¨«¤©¦ −§©¤©´©¨®§¤¦¬¥¹´Ÿ¨«¤¤¡©¬

:ELôðì L÷Bî zç÷ìå åéúçøà (åúçøà)åë:úBàMî íéáøòa óë-éò÷úá éäz-ìàæëEì-ïéà-íà «Ÿ§Ÿ¨®§¨©§−̈¥´§©§¤«©§¦¬§«Ÿ§¥¨®©¹Ÿ§¦À©¨«¦¥«§¬
ìézçzî EákLî çwé änì ílL:EçëéúBáà eNò øLà íìBò ìeáb âqz-ìà:Eèë| Léà úéæç §©¥®¨¬¨¦©¬¦¹§¨§À¦©§¤«©© −¥§´¨®£¤−¨´£¤«¨¦¿¨¦³

:íékLç éðôì ávéúé-ìa ávéúé íéëìî-éðôì Bzëàìîa øéäî̈»¦³¦§©§À¦§¥§¨¦¬¦§©¨®©¦¹§©¥¦§¥¬£ª¦«
i"yx

(ÁÈ).ÌÈÚ ÈÎ ותצפנם תשמרם אם זמן לאחר לך יהי
בזמן  בלבך שמורים יהיו ואימתי תשכחם שלא בבטנך

בפיך: תוציאם כאשר שפתיך על ÂÈ‰Ï˙(ËÈ)שיכונו
.ÍÈ˙Ú„Â‰ ÍÁË·Ó בה'·‰' שתבטח מודיעך אני

ואיך  ממלאכתי אבטל איך תאמר ולא בתורה ותעסוק
˘ÌÈ˘Ï.(Î)אתפרנס: ÍÏ È˙·˙Î ‡Ï‰ ונביאים תור'
˜Ë˘Â.(Î‡)וכתובים: ÍÚÈ„Â‰Ï לך כתבתי שלישים

מתוכם: שתבין ‡Ó˙.כדי È¯Ó‡ Ë˘Â˜ אמרים להשיב
הוראה:ÍÁÏÂ˘Ï.אמת: „Ï.(Î·)לשואלך ÏÊ‚˙ Ï‡

כח  לו ואין דל שהוא בעבור דל תראנו כי תגזלנו אל

נגדך: Ú·˜Â.(Î‚)לעמוד Ì·È¯ ·È¯È '‰ ÈÎ את ויגזול
גזילה ˜Ì‰ÈÚ·Â.הנפש: קביעה ארמי ובלשון גוזליה'

ליה  אמר לקמיה גברא ההוא אתא השנה ראש במסכ'
וכו': פלניא ˙˙¯Ú.(Î„)קבען Ï‡ לשון תתחבר אל

˙‡ÛÏ.(Î‰)רעות: ÔÙ:תלמד ˙‰È(ÂÎ)פן Ï‡
.˙Â‡˘Ó ÌÈ·¯ÂÚ· ÛÎ ÈÚ˜Â˙· משאת כמו הלוואות

כד)מאומה ÌÏÂÚ.(ÁÎ):(דברי' ÏÂ·‚ ‚Ò˙ Ï‡ תשג אל
הגפן  תחת כלכלה המניח ואז''ל אבותיך מנהג אחור
אל  נאמר זה על הפרט בתוכו שיפול כדי בצירה בשעת

אחור יסוגו כמו תסג וגו', גבול קכט)תסג :(תהלים

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈÚ ÈÎבבטן הנתון  בלבך תשמרם  כאשר תהיה נעים 

מבלי שפתיך  על  נכונים יהיו  יחדיו התורה  דברי כל וכאשר
הבנת מבלי השומע כי להם לבך  שים  ולזה ובלבול  שגיאה 
ישכחם: מהר ואף  שגיאה  מבלי  דבר להוציא  יוכל לא הלב

(ËÈ).ÌÂÈ‰ ÍÈ˙Ú„Â‰להיות עתה  הודעתיך  האלה בהדברים
לב: בכל  חכמים בדברי להעמיק עסקך מכל  ופנה  בה' מבטחך 

.‰˙‡ Û‡ גדול ואינך לעצמך  לומד  רק  שאתה עם ר ''ל 
גם תקוה  יש כי  בה ' בטח  אתה  אף מ''מ לאחרים כהמלמד 

È˙·˙Î.(Î)לך : ‡Ï‰לפנות בה' אבטח  איך  תאמר ופן ר ''ל 
המה גם שוגים שמא  מלמדי בדברי להעמיק עסקי מכל  לבבי
הלא ולז''א  שכר ולקבל  בה ' לבטוח מקום ואין התורה  בדברי 
אמורים ונכבדים חשובים  דברים התורה בספר  לך  כתבתי

ודעת : ההיאÍÚÈ„Â‰Ï.(Î‡)במועצות  התורה דברי ר ''ל 
בין להבדיל לדעת  אמת אמרי אמיתת להודיעך המה עשויים

ומגרשים להמטעים נוצחת ותשובה  אמת אמרי להשיב תוכל  כי בשגגתה ידיחוך פן עוד  א''כ  תירא  ולא השקר ובין האמת
האמת : מדרך  ‰Â‡.(Î·)אותך  Ï„ ÈÎ:למולך לעמוד  ידו לאל ואין הוא דל כי בחשבך  ˙„Î‡.ר''ל Ï‡Âבשער העני תכתת  אל 

עמך: ישפוט  כאשר ‰'.(Î‚)המשפט ÈÎהנפש את  יקבע קובעיהם ומן  ריבם יריב ה ' הנה  ריבו לריב ידו  לאל  אין אם ר''ל 
נפשו: ויאבד  ימות ˙˙¯Ú.(Î„)כי Ï‡:במ ''ש הדבר וכפל חמה  בעל עם  אחד  בדרך  תבוא ולא אף בעל עם  תתחבר אל

(‰Î).ÛÏ‡˙ ÔÙ: לנפשך מוקש בזה ותקח  דרכו  תלמוד  ÛÎ.(ÂÎ)פן ÈÚ˜Â˙·להיות זה בעבור זה  כף התוקעים אנשים בחברת
מקויים: בשעבוד  בחובו  במ ''ש:·ÌÈ·¯ÂÚ.ערב  הדבר וכפל  ההלואות על  ערבים הנעשים  אנשים Â‚Â'.(ÊÎ)בחברת ÔÈ‡ Ì‡

משכבך: מצעות ממך  יקח שהמלוה תגרום למה  לשלם לך יהיה לא אם ˙Ò‚.(ÁÎ)ר''ל Ï‡בין לסימן דבר  לעשות הדרך
שדה תוך  אל  לאחור תחזיר  אל  אבותיך  עשו אשר מעולם אשר הגבול  סימן ואמר השדות  גבול  לדעת  רעהו לשדה  האיש שדה 

גבולך : את להרחיב  ולאÈÊÁ˙.(ËÎ)רעך  לשמשם  מלכים לפני  יעמוד סופו כי דע במלאכתו  וזריז מהיר  איש תראה  כאשר
ופחותים: שפלים לפני ולשמש לעמוד  זו למדה  יבא

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈÚ:וערבות מתיקות שרים˘ÌÈ˘ÈÏ.(Î)ענין

שלישיו ומבחר כמו טו)ונכבדים ÌÈ·Â˘Á(שמות ÌÈ¯·„ Ï''¯Â
¯·„‡ ÌÈ„È‚ ÈÎ ÂÚÓ˘ ÔÎÂ ÌÈ„·ÎÂ:(ח מל '·ÂˆÚÂÓ˙.(לעיל

סלה˜˘Ë.(Î‡)עצה : קושט מפני  כמו אמת  ס'):ענין (תהלים

.ÍÈÁÏÂ˘Ïאיש ישלח  הן  כמו וגרושין טרוד ג'):ענין (ירמיה

(‚Î).Ú·˜Âאלהים אדם היקבע כמו גזל ג):ענין  (מלאכי

(„Î).Ú¯˙˙:וחבר ריע יאלף˙‡ÛÏ.(Î‰)מל ' כי כמו  תלמד
פיך  טו):עונך  משאתÂ‡˘Ó˙.(ÂÎ)(איוב כמו  הלוואה  ענין

כד):מאומה  ארור˙Ò‚.(ÁÎ)(דברים כמו לאחור  ההחזרה ענין
גבול  כז):מסיג אנכיÈÊÁ˙.(ËÎ)(שם ואחזה כמו  ראיה  ענין

כד): שריםÌÈÎ˘Á.(לקמן שנקראים כמו כי ופחותים  שפלים 
חושך  מל' חשוכים  הפחותים  יקראו כן ולובן  חיור מל' חורים 

ושחרות:
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:ELôðì L÷Bî zç÷ìå åéúçøà (åúçøà)åë:úBàMî íéáøòa óë-éò÷úá éäz-ìàæëEì-ïéà-íà «Ÿ§Ÿ¨®§¨©§−̈¥´§©§¤«©§¦¬§«Ÿ§¥¨®©¹Ÿ§¦À©¨«¦¥«§¬
ìézçzî EákLî çwé änì ílL:EçëéúBáà eNò øLà íìBò ìeáb âqz-ìà:Eèë| Léà úéæç §©¥®¨¬¨¦©¬¦¹§¨§À¦©§¤«©© −¥§´¨®£¤−¨´£¤«¨¦¿¨¦³

:íékLç éðôì ávéúé-ìa ávéúé íéëìî-éðôì Bzëàìîa øéäî̈»¦³¦§©§À¦§¥§¨¦¬¦§©¨®©¦¹§©¥¦§¥¬£ª¦«
i"yx

(ÁÈ).ÌÈÚ ÈÎ ותצפנם תשמרם אם זמן לאחר לך יהי
בזמן  בלבך שמורים יהיו ואימתי תשכחם שלא בבטנך

בפיך: תוציאם כאשר שפתיך על ÂÈ‰Ï˙(ËÈ)שיכונו
.ÍÈ˙Ú„Â‰ ÍÁË·Ó בה'·‰' שתבטח מודיעך אני

ואיך  ממלאכתי אבטל איך תאמר ולא בתורה ותעסוק
˘ÌÈ˘Ï.(Î)אתפרנס: ÍÏ È˙·˙Î ‡Ï‰ ונביאים תור'
˜Ë˘Â.(Î‡)וכתובים: ÍÚÈ„Â‰Ï לך כתבתי שלישים

מתוכם: שתבין ‡Ó˙.כדי È¯Ó‡ Ë˘Â˜ אמרים להשיב
הוראה:ÍÁÏÂ˘Ï.אמת: „Ï.(Î·)לשואלך ÏÊ‚˙ Ï‡

כח  לו ואין דל שהוא בעבור דל תראנו כי תגזלנו אל

נגדך: Ú·˜Â.(Î‚)לעמוד Ì·È¯ ·È¯È '‰ ÈÎ את ויגזול
גזילה ˜Ì‰ÈÚ·Â.הנפש: קביעה ארמי ובלשון גוזליה'

ליה  אמר לקמיה גברא ההוא אתא השנה ראש במסכ'
וכו': פלניא ˙˙¯Ú.(Î„)קבען Ï‡ לשון תתחבר אל

˙‡ÛÏ.(Î‰)רעות: ÔÙ:תלמד ˙‰È(ÂÎ)פן Ï‡
.˙Â‡˘Ó ÌÈ·¯ÂÚ· ÛÎ ÈÚ˜Â˙· משאת כמו הלוואות

כד)מאומה ÌÏÂÚ.(ÁÎ):(דברי' ÏÂ·‚ ‚Ò˙ Ï‡ תשג אל
הגפן  תחת כלכלה המניח ואז''ל אבותיך מנהג אחור
אל  נאמר זה על הפרט בתוכו שיפול כדי בצירה בשעת

אחור יסוגו כמו תסג וגו', גבול קכט)תסג :(תהלים

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈÚ ÈÎבבטן הנתון  בלבך תשמרם  כאשר תהיה נעים 

מבלי שפתיך  על  נכונים יהיו  יחדיו התורה  דברי כל וכאשר
הבנת מבלי השומע כי להם לבך  שים  ולזה ובלבול  שגיאה 
ישכחם: מהר ואף  שגיאה  מבלי  דבר להוציא  יוכל לא הלב

(ËÈ).ÌÂÈ‰ ÍÈ˙Ú„Â‰להיות עתה  הודעתיך  האלה בהדברים
לב: בכל  חכמים בדברי להעמיק עסקך מכל  ופנה  בה' מבטחך 

.‰˙‡ Û‡ גדול ואינך לעצמך  לומד  רק  שאתה עם ר ''ל 
גם תקוה  יש כי  בה ' בטח  אתה  אף מ''מ לאחרים כהמלמד 

È˙·˙Î.(Î)לך : ‡Ï‰לפנות בה' אבטח  איך  תאמר ופן ר ''ל 
המה גם שוגים שמא  מלמדי בדברי להעמיק עסקי מכל  לבבי
הלא ולז''א  שכר ולקבל  בה ' לבטוח מקום ואין התורה  בדברי 
אמורים ונכבדים חשובים  דברים התורה בספר  לך  כתבתי

ודעת : ההיאÍÚÈ„Â‰Ï.(Î‡)במועצות  התורה דברי ר ''ל 
בין להבדיל לדעת  אמת אמרי אמיתת להודיעך המה עשויים

ומגרשים להמטעים נוצחת ותשובה  אמת אמרי להשיב תוכל  כי בשגגתה ידיחוך פן עוד  א''כ  תירא  ולא השקר ובין האמת
האמת : מדרך  ‰Â‡.(Î·)אותך  Ï„ ÈÎ:למולך לעמוד  ידו לאל ואין הוא דל כי בחשבך  ˙„Î‡.ר''ל Ï‡Âבשער העני תכתת  אל 

עמך: ישפוט  כאשר ‰'.(Î‚)המשפט ÈÎהנפש את  יקבע קובעיהם ומן  ריבם יריב ה ' הנה  ריבו לריב ידו  לאל  אין אם ר''ל 
נפשו: ויאבד  ימות ˙˙¯Ú.(Î„)כי Ï‡:במ ''ש הדבר וכפל חמה  בעל עם  אחד  בדרך  תבוא ולא אף בעל עם  תתחבר אל

(‰Î).ÛÏ‡˙ ÔÙ: לנפשך מוקש בזה ותקח  דרכו  תלמוד  ÛÎ.(ÂÎ)פן ÈÚ˜Â˙·להיות זה בעבור זה  כף התוקעים אנשים בחברת
מקויים: בשעבוד  בחובו  במ ''ש:·ÌÈ·¯ÂÚ.ערב  הדבר וכפל  ההלואות על  ערבים הנעשים  אנשים Â‚Â'.(ÊÎ)בחברת ÔÈ‡ Ì‡

משכבך: מצעות ממך  יקח שהמלוה תגרום למה  לשלם לך יהיה לא אם ˙Ò‚.(ÁÎ)ר''ל Ï‡בין לסימן דבר  לעשות הדרך
שדה תוך  אל  לאחור תחזיר  אל  אבותיך  עשו אשר מעולם אשר הגבול  סימן ואמר השדות  גבול  לדעת  רעהו לשדה  האיש שדה 

גבולך : את להרחיב  ולאÈÊÁ˙.(ËÎ)רעך  לשמשם  מלכים לפני  יעמוד סופו כי דע במלאכתו  וזריז מהיר  איש תראה  כאשר
ופחותים: שפלים לפני ולשמש לעמוד  זו למדה  יבא

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÌÈÚ:וערבות מתיקות שרים˘ÌÈ˘ÈÏ.(Î)ענין

שלישיו ומבחר כמו טו)ונכבדים ÌÈ·Â˘Á(שמות ÌÈ¯·„ Ï''¯Â
¯·„‡ ÌÈ„È‚ ÈÎ ÂÚÓ˘ ÔÎÂ ÌÈ„·ÎÂ:(ח מל '·ÂˆÚÂÓ˙.(לעיל

סלה˜˘Ë.(Î‡)עצה : קושט מפני  כמו אמת  ס'):ענין (תהלים

.ÍÈÁÏÂ˘Ïאיש ישלח  הן  כמו וגרושין טרוד ג'):ענין (ירמיה

(‚Î).Ú·˜Âאלהים אדם היקבע כמו גזל ג):ענין  (מלאכי

(„Î).Ú¯˙˙:וחבר ריע יאלף˙‡ÛÏ.(Î‰)מל ' כי כמו  תלמד
פיך  טו):עונך  משאתÂ‡˘Ó˙.(ÂÎ)(איוב כמו  הלוואה  ענין

כד):מאומה  ארור˙Ò‚.(ÁÎ)(דברים כמו לאחור  ההחזרה ענין
גבול  כז):מסיג אנכיÈÊÁ˙.(ËÎ)(שם ואחזה כמו  ראיה  ענין

כד): שריםÌÈÎ˘Á.(לקמן שנקראים כמו כי ופחותים  שפלים 
חושך  מל' חשוכים  הפחותים  יקראו כן ולובן  חיור מל' חורים 

ושחרות:
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת א. עמוד פג לבקיאים,àëäדף אלא שומעים שאין המשנה שאמרה ¨¨

,ïðé÷ñò éàîaøîàcהחולהàðëéøö àì שומעים כן פי על ואף לאכול. צריך איני - §©©§¦¨§¨©Ÿ§¦§¨
אמר  החולה אם  אבל השני. בדין ינאי  רבי כדברי לאכול, שצריך הסבורים לרופאים

הרופאים. דעת נגד גם לו שומעים בודאי לאכול, שצריך

פי  על אלא מאכילים שאין המשנה אמרה מדוע השניה, הקושיא קשה שעדיין אלא

בקיאים: déìשני etñéìåשיאכילוהו -é÷a ét ìò:הגמרא מתרצת ינאי. וכרבי  אחד, §¦§¥©¦¨¦
àëéøö àìבאופן אלא כן, éøöלומר àì øîàc déãäa àðéøçà àkéàcC שיש - Ÿ§¦¨§¦¨©£¦¨©£¥§¨©Ÿ¨¦

אותו  מאכילים אין ולפיכך לאכול, צריך שאינו ואומר החולה לדברי שמצטרף נוסף רופא

פי  על אפילו אותו מאכילים החולה, כמו שסבור אחר כשאין אבל שנים. פי על אלא

ינאי. וכרבי אחד,

צריך  שאינו אומר שהחולה פי על שאף ששנינו מה כן, אם התירוץ: על מקשה הגמרא

àèéLt ,ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàîשהרי ôñe÷הוא, ,àeä úBLôð ÷ôñ ©£¦¦©¦§¦¦§¦¨§¥§¨§¥
ì÷äì úBLôð.:הגמרא àëéøöמתרצת àìבאופן אלא כן, éøzלומר àkéàc §¨§¨¥Ÿ§¦¨§¦¨§¥

déãäa éðéøçàהחולה לדברי מצטרפים רופאים ששני -éøö àì éøîàcC הוא ©£¦¥©£¥§¨§¥Ÿ¨¦
ומאכילים  המיעוט לדעת חוששים לאכול, צריך שאינו סבורים דעות שרוב שאף לאכול.

àøôñ,אותו. áø øîàc áb ìò óàåשכל חכמים שקבעו אנשים éøzשהכלל §©©©§¨©©©§¨§¥
éøúk,שקולים äàîe äàîk יותר נאמנים מאה אין אלו את אלו וכשמכחישים §¥¨¥¨¦§¥
éléîמשנים, éðäחלוקים ìáàכשהם ,úeãò ïéðòìחלוקים àðcîeàכשהם ïéðòì ¨¥¦¥§¦§©¥£¨§¦§©§§¨

הערכה], פי על מציאות ïðéìæà.רובøúa[-קביעת úBòc תלוי שהדבר כאן, כן, ואם ¨©¥©§¦¨
כן  פי על אף לאכול. לא שאומרים הרוב דברי על שנסמוך היה הראוי מן באומדנא,

כי המיעוט, כדעת אותו éléîמאכילים éðä(å)אלא כן, ספרא רב אמר לא -ïéðòì ¨¥¦¥§¦§©
àðBîîc àðcîeà,ממון לענייני הנוגעת דבר הערכת -úBLôð ÷ôñ àëä ìáà §§¨§¨¨£¨¨¨§¥§¨

,àeä.הרופאים לשני ושומעים המיעוט, כדברי מקילים לפיכך

ינאי: לרבי במשנה הפירוש על להקשות מוסיפה 'íàåהגמרא àôéñ éðz÷cî àäå§¨¦§¨¨¥¥¨§¦
ììkî ,'Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî ïéàé÷a íL ïéàמזה משמע -àLéøc גם ¥¨§¦¦©£¦¦©¦©§¦§¨§¥¨

מדובר éøöכן øîàcC אלא עצמו פי על אותו מאכילים אין כן פי על ואף לאכול, אני §¨©¨¦
הגמרא: מתרצת לו. שומעים בקיאים שאין במקום ורק בקיאים, פי ¥©éøeqçעל

éðz÷ éëäå àøqçéî-,לשנות יש וכך מילים, בה להוסיף ויש הסיפא היא חסרה ¦©§¨§¨¦¨¨¥
íéøeîà íéøác äna,בקיאים פי על רק éøöהחולהøîàcשמאכילים àìéðà C ©¤§¨¦£¦§¨©Ÿ¨¦£¦

éøöאםìáàלאכול. øîà,éðà Cאם ïéàé÷a,אזי íL ïéàדהיינוéøz רופאים £¨¨©¨¦£¦¥¨§¦¦§¥
צריך, שאינו éøöהואãçרקàlàשאומרים àì øîàcét ìò BúBà ïéìéëàî ,C ¤¨©§¨©Ÿ¨¦©£¦¦©¦

,Bîöò פי על אף לאכול, צריך שאינו אומרים רופאים שני אם אבל ינאי. רבי כדברי ©§
אותו. מאכילים אין צריך, שהוא אומר שהחולה

ינאי: רבי על החולקת øîàcדעה àëéä ìk ,øîà éMà áø øa øîהחולהéøöC ©©©©¦¨©¨¥¨§¨©¨¦
äàî àkéà eléôà ,éðàרופאיםéøö àì éøîàcdéãéãì ,Cלחולה -,ïðéòîL £¦£¦¦¨¥¨§¨§¥Ÿ¨¦§¦¥©§¦¨

.'BLôð úøî òãBé áì' øîàpL¤¤¡©¥¥©¨©©§
אשי: רב בר מר על מקשה ïéìéëàîבמשנתינוïðzהגמרא ïéàé÷a íL ïéà íà' §©¦¥¨§¦¦©£¦¦

.'Bîöò ét ìò BúBà:הגמרא עצמו,àîòèמדייקת פי על אותו משום שמאכילים ©¦©§©£¨
ïéàé÷a àkéìc,צריך שאינו ïéàé÷aשאומרים àkéà àä,צריך שאינו àìהאומרים §¥¨§¦¦¨¦¨§¦¦Ÿ

מאה  שאפילו שאמר אשי רב בר מר על וקשה עצמו, פי על אותו מאכילים אין -

הגמרא: מתרצת לחולה. שומעים צריך שאינו ÷øîàאומרים éëä,המשנה כוונת כך -íéøeîà íéøác äna שומעים שאין ¨¦¨¨©©¤§¨¦£¦
לבקיאים, אלא éøöהחולהøîàcלחולה àììáà .éðà Cאםøîàהחולהéøöììk ïéàé÷a íL ïéà ,éðà C דבריהם אין - §¨©Ÿ¨¦£¦£¨¨©¨¦£¦¥¨§¦¦§¨

ו  כלל, BLôð'.נחשבים úøî òãBé áì' øîàpL ,Bîöò ét ìò BúBà ïéìéëàî©£¦¦©¦©§¤¤¡©¥¥©¨©©§

i"yx

éàîá àëä .à ãåîò âô óã
ïðé÷ñòjixv `l dleg xn`c .

oirneyc 'ipzn opireny`e
:oi`texlé÷á éô ìò äéì åôñéðå.

i`pi 'x xn` inp cg`a `dc
:`texl oirneycáø øîàã â''òàå

àøôñixz opax xen`c `dc .
zecr oiprl ixzk d`ne d`nk
`pcne` oiprl la` xen`c `ed
'ipzna 'irny` opilf` zerc xza
zerc xza lif opixn` ikc
`neya oebk `pennc `pcne`a
`pcne`a la` aeg lral oinyy
`l ixn` `aexc ab lr s` dlegc
jixv ixn`c ixz `ki`c oeik jixv

:lwdl zeytp wtqàùéøã ììëî
êéøö øîàã'ipzn ipzw d''t`e .

:`l envr t''r ,oi` oi`iwa t''r
íéøåîà íéøáã äîáoilik`nc .

opirac xnelk oi`iwa t''r eze`
ixn`e jixv `l xn`c oi`iwa
la` eze` oilik`n jixv oi`iwa
oi`iwa my oi` m` ip` jixv xn`
cg `l` jixv `l ixn`c ixz
i`pi 'xk envr t''r eze` oilik`n

:dlegl oirney xn`cáø øá øî
øîà éùàikd yxtz `l `tiq jd .

ip` jixv xn`c `kidc rnync
`l jixv `l ixn`c ixz `ki`e
`kidc 'ixn` `l `d dil opiziiv
d`n `ki` 'it`e ip` jixv xn`c
i`n dil opiziiv jixv `l ixn`c
'xb ikd :eytp zxn rcei al `nrh
oilik`n oi`iwa my oi` m` opz
`kilc `nrh envr it lr eze`
ikd ,`l oi`iwa `ki` `d oi`iwa
xn`c mixen` mixac dna xn`w
oi` ip` jixv xn` la` jixv `l
eze` oilik`n llk oi`iwa my
oi` xnelk oi`iwa my oi` .'eke

:melk oze`iwa

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, ולתוכנו עונה הנני מבלי לחכות על התור.

בו כותב אודות היחסים בין איש לאשתו וכו' - ובהתאם לפס"ד חז"ל אודות הבאת שלום בין 

איש לאשתו שאדם אוכל פירותיהם וגו', מובן שכל יגיעה והשתדלות כדאיות בזה, וק"ל.

האיש  של  הנפש  בתכונת  תלוי  כי  מסמרות,  לקבוע  אפשר  אי  כהנ"ל  בענינים  אשר  מובן  כן 

והאשה וכן אופני הסביבה בה נמצאים וחיים, אבל בודאי שלכל אדם אפשרית גישה והשפעה עליו 

נועם אבל בתוקף  זה בפעם אחר פעם בדרכי  וחיפוש הדרך המתאימה לאדם מסוים  ע"י התבוננות 

ובדברים היוצאים מן הלב, וכ"ז לא קשה כלל לדבר בלבביות כיון שהענין נוגע להמדוברים ולדורות 

שלהם העתידים לבניהם.

הצד השוה המועיל בכל מאורע כזה הוא ע"ד המובא באבות דרבי נתן פרק י"ב בהנהגתו של 

אהרן אוהב שלום.

ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח לבסס בית בישראל ושיהי' ג"כ מיוסד על התורה והמצוה עד 

לחיי היום יומים.

אינו מזכיר בהנוגע לעניני חדש תשרי, הוא החדש המשובע בכל טוב, תקותי שניצלו באופן 

המתאים, והרי כללי הוא לכל השנה, ז.א. להמשיך מהתעוררות והתלהבות דימי החג בכל השנה כולה, 

ואם לכל אדם הדרישה כנ"ל עאכו"כ לאיש אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו לנהל ק"ק בישראל 

במסילה העולה בית א-ל.

בברכה לבשו"ט בענינים הפרטים והכללים גם יחד.

באם אפשרי הוא מצד עסקיהם של הזוג הנ"ל - יש מקום לומר שנסיעתם יחד לאיזה שבועות 

למקום נופש וכיו"ב, בתור "חודש-דבש" שני - הי' מתקן כל המצב.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת א. עמוד פג לבקיאים,àëäדף אלא שומעים שאין המשנה שאמרה ¨¨

,ïðé÷ñò éàîaøîàcהחולהàðëéøö àì שומעים כן פי על ואף לאכול. צריך איני - §©©§¦¨§¨©Ÿ§¦§¨
אמר  החולה אם  אבל השני. בדין ינאי  רבי כדברי לאכול, שצריך הסבורים לרופאים

הרופאים. דעת נגד גם לו שומעים בודאי לאכול, שצריך

פי  על אלא מאכילים שאין המשנה אמרה מדוע השניה, הקושיא קשה שעדיין אלא

בקיאים: déìשני etñéìåשיאכילוהו -é÷a ét ìò:הגמרא מתרצת ינאי. וכרבי  אחד, §¦§¥©¦¨¦
àëéøö àìבאופן אלא כן, éøöלומר àì øîàc déãäa àðéøçà àkéàcC שיש - Ÿ§¦¨§¦¨©£¦¨©£¥§¨©Ÿ¨¦

אותו  מאכילים אין ולפיכך לאכול, צריך שאינו ואומר החולה לדברי שמצטרף נוסף רופא

פי  על אפילו אותו מאכילים החולה, כמו שסבור אחר כשאין אבל שנים. פי על אלא

ינאי. וכרבי אחד,

צריך  שאינו אומר שהחולה פי על שאף ששנינו מה כן, אם התירוץ: על מקשה הגמרא

àèéLt ,ïéàé÷a ét ìò BúBà ïéìéëàîשהרי ôñe÷הוא, ,àeä úBLôð ÷ôñ ©£¦¦©¦§¦¦§¦¨§¥§¨§¥
ì÷äì úBLôð.:הגמרא àëéøöמתרצת àìבאופן אלא כן, éøzלומר àkéàc §¨§¨¥Ÿ§¦¨§¦¨§¥

déãäa éðéøçàהחולה לדברי מצטרפים רופאים ששני -éøö àì éøîàcC הוא ©£¦¥©£¥§¨§¥Ÿ¨¦
ומאכילים  המיעוט לדעת חוששים לאכול, צריך שאינו סבורים דעות שרוב שאף לאכול.

àøôñ,אותו. áø øîàc áb ìò óàåשכל חכמים שקבעו אנשים éøzשהכלל §©©©§¨©©©§¨§¥
éøúk,שקולים äàîe äàîk יותר נאמנים מאה אין אלו את אלו וכשמכחישים §¥¨¥¨¦§¥
éléîמשנים, éðäחלוקים ìáàכשהם ,úeãò ïéðòìחלוקים àðcîeàכשהם ïéðòì ¨¥¦¥§¦§©¥£¨§¦§©§§¨

הערכה], פי על מציאות ïðéìæà.רובøúa[-קביעת úBòc תלוי שהדבר כאן, כן, ואם ¨©¥©§¦¨
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,äLî déa ÷éñò àì éàå .äæa áeúkL äî ìk äæ íéi÷¦¥¤¨©¤¨¨¤§¦Ÿ¨¦¥Ÿ¤

éúëäå ,déa é÷qòéî eåä àì ìàøNéúBîöò úàå' á ¦§¨¥Ÿ£¦©§¥¥§¨§¦§¤©§
.'íëLá eøá÷ íéøönî ìàøNé éðá eìòä øLà óñBé¥£¤¤¡§¥¦§¨¥¦¦§©¦¨§¦§¤
.'äìçðì óñBé éðáì eéäéå' áéúëäå ,déa é÷qòéî eåä àì åéða ,ìàøNé déa e÷qòéà àì éà ,eúå§¦Ÿ¦©§¥¦§¨¥¨¨Ÿ£¦©§¥¥§¨§¦©¦§¦§¥¥§©£¨
øúBé íéìBãâa BãBák ,Bì eçépä ,eøîà eúå .ïéèòeîaî øúBé íéaeøîa BãBák ,Bì eçépä ,eøîà̈§©¦§¦§¦¥¦§¨¦§¨§©¦§¦§¦¥

ìå ,eäeáðb íëMî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .íëLa àðL éàî 'íëLá eøá÷' .íépè÷aîíëL ¦¦§©¦¨§¦§¤©§¨¦§¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¤§¨§¦§¤
úàå' áéúëe ,'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå' áéúk ,éããäà éàø÷ eL÷ .Búãéáà øéæçð©§¦£¥¨¨§¨¥©£¨¥§¦©¦©Ÿ¤¤©§¥¦§¦§¤
àìå øác äNBòä ìk ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .''Bâå ìàøNé éðá eìòä øLà óñBé úBîöò©§¥£¤¤¡§¥¦§¨¥§¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¨¨¤¨¨§Ÿ
óà ,øîBà øæòìà éaø .BàNò eléàk ,BøîbL ìò áeúkä åéìò äìòî ,Bøîâe øçà àáe ,Bøîb§¨¨©¥§¨©£¤¨¨©¨©¤§¨§¦£¨©¦¤§¨¨¥©
,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .'äãeäé ãøiå àéää úòa éäéå' áéúëc ,Búleãbî BúBà ïéãéøBî¦¦¦§¨¦§¦©§¦¨¥©¦©¥¤§¨©¦§¥©©§¨¦¨©
.'ïðBàå øò úîiå' áéúëe ''Bâå äãeäé úLà òeL úa úîzå' áéúëc ,åéðáe BzLà øáB÷ óà©¥¦§¨¨¦§¦©¨¨©©¥¤§¨§§¦©¨¨¥§¨
,åéáà ãBáëa äçéî àlL éðtî ,åéiça úBîöò óñBé àø÷p äî éðtî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§¥©¦§¨¥£¨§©¨¦§¥¤Ÿ¦¨¦§¨¦
àîéúéàå ,áø øîà äãeäé áø øîàå .éãéî àìå eäì øîà àìå ,'eðéáà Ecáò' déì éøîà÷c§¨¨§¦¥©§§¨¦§Ÿ¨©§§Ÿ¦¥§¨©©§¨¨©©§¦¥¨
óñBéå' :úeðaøa Bîöò âéäðäL éðtî ,åéçàì íãB÷ óñBé ún äî éðtî ,àðéðç éaøa àîç éaø©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥©¥¥¤§¤¨¦§¥¤¦§¦©§§©¨§¥
äòøt éðéðâèöéà ãéøBäL ,'ãéøBä' àlà 'ãøeä' éø÷éz ìà ,øæòìà éaø øîà 'äîéøöî ãøeä©¦§¨§¨¨©©¦¤§¨¨©¦§¥©¤¨¦¤¦¦§©§¦¥©§Ÿ
àa (Bñøéñå ìàéøáb àa) Bîöòì BàðwL ,áø øîà 'äòøt ñéøñ øôéèBt eäð÷iå' .ïúleãbî¦§¨¨©¦§¥¦©§¦©§Ÿ¨©©¤§¨§©§¨©§¦¥§¥§¨
øîàiå' :'eëå äLnî ìBãb eðì éî :'òøôéèBt' óBqáìe ,'øôéèBt' áéúk àøwéòî ,Bòøôe ìàéøáb©§¦¥¥§¥¦¨¨§¦¦©§©¦¤©¦¨¨¦Ÿ¤§©Ÿ¤
áøa .'íëì áø' ,øOéa áøa .eäeøOéa 'áø'a ,øOéa 'áø'a ,éåì éaø øîà 'Cì áø éìà 'ä¥©©¨¨©©¦¥¦§©¦¥§©¦§§©¦¥©¨¤§©

çà øác .òLBäé epîe ,Cì Lé áø 'Cì áø' ,øçà øác .'Cì áø' ,eäeøOéaàlL ,'Cì áø' ,ø ¦§©¨¨¨©¥©¨©¥¨©§ª©¨¨©¥©¨¤Ÿ
íeôì ,ìàòîLé éaø éác àðz ,änì Ck ìëå ,ïáøñ änk ãéîìúå äL÷ änk áøä ,eøîàéŸ§¨©©¨¨¤§©§¦©¨©§¨§¨¨¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥§
,'íBiä' øîBì ãeîìz ïéàL 'íBéä éëðà äðL íéøNòå äàî ïa íäéìà øîàéå' :àðçéL àìîb©§¨¦§¨©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©¤¥©§©©
íBéì íBiî ,íé÷écö ìL íäéúBðL íéìLî àeä Ceøa LBãwäL Eãnìì .éúBðLe éîé eàìî íBiä©¨§¨©§©§©¤§¤©¨¨©§¦§¥¤¤©¦¦¦§

éîé øtñî úà' áéúëc ,Lãçì Lãçîeúàöì' éàî ,'àBáìå úàöì ãBò ìëeà àì' .'àìîà E ¥Ÿ¤§Ÿ¤¦§¦¤¦§©¨¤£©¥Ÿ©¨¥§¨©¨¥
,'äçì ñð àì Búîa äðL íéøNòå äàî ïa äLîe' áéúëäå ,Lnî àáìå úàöì àîéìéà ,'àáìå§¨Ÿ¦¥¨¨¥§¨Ÿ©¨§¨§¦Ÿ¤¤¥¨§¤§¦¨¨§ŸŸ¨¥Ÿ
ïòñôe íL eéä úBìòî äøNò íézL àéðúå ,'Báð øä ìà áàBî úáøòî äLî ìòéå' áéúëe§¦©©©Ÿ¤¥©§Ÿ¨¤©§§©§¨§¥¤§¥©£¨¨§¨¨
éøáãa 'àBáìå úàöì' ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .úçà äòéñôa äLîŸ¤¦§¦¨©©¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¥§¨§¦§¥
,àðz 'ãòBî ìäàa eáöéúéå òLBäéå äLî Cìéå' .äîëç éøòL epnî eîzzñpL ãnìî ,äøBz¨§©¥¤¦§©§¦¤©£¥¨§¨©¥¤Ÿ¤¦ª©©¦§©§§Ÿ¤¥¨¨
,äãeäé éaø øîà (àéðúå) .äæì äðzéðå äfî úeLø äìhéð ,äúéä éâeæ eéc ìL úaL dúBà¨©¨¤§¥¨§¨¦§¨§¦¤§¦§¨¨¤§©§¨¨©©¦§¨
ìòéå' áéúëc ,ïáeàø ìL B÷ìça ,úî äLî ïëéä .BøîBàì øLôà éà áeúk àø÷î àìîìéà¦§¨¥¦§¨¨¦¤§¨§§¥¨Ÿ¤¥§¤§¤§¥¦§¦©©©
'Bâå eða ïáeàø éðáe' áéúëc ,àîéé÷ ïáeàø ìL B÷ìça Báðe ,'Báð øä ìà áàBî úáøòî äLîŸ¤¥©§Ÿ¨¤©§§§¤§¤§¥©§¨¦§¦§¥§¥¨§
ìL B÷ìça ,øeá÷ äLî ïëéäå ,(íéøîe ïøäàå äLî íéàéáð 'â eúî íML Báð) ,''Bâå Báð úàå§¤§§§¤¨¥§¦¦Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨§¥¨Ÿ¤¨§¤§¤
äòaøà ,éåä änk ãb ìL B÷ìç ãò ïáeàø ìL B÷ìçîe ,''Bâå Bì úéLàø àøéå' áéúëc ,ãb̈¦§¦©©§¥¦§¥¤§¤§¥©¤§¤¨©¨¨¥©§¨¨
úøMä éëàìîe ,äðéëL éôðëa ìheî äLî äéäL ãnìî ,BëéìBä éî ïéìéî äòaøà ïúBà .ïéìéî¦¦¨©§¨¨¦¦¦¦§©¥¤¨¨Ÿ¤¨§©§¥§¦¨©§£¥©¨¥
íò éì íe÷é éî' øîBà àeä Ceøa LBãwäå ,'ìàøNé íò åéètLîe äNò 'ä ú÷ãö' íéøîBà§¦¦§©¨¨¦§¨¨¦¦§¨¥§©¨¨¥¦¨¦¦

áøå .'àöîz ïéàî äîëçä' ,øîà ïðçBé éaøå .'øáã øLt òãBé éîe ,íëçäk éî' ,øîà ìàeîLe .'ïåà éìòt íò éì áöéúé éî íéòøî§¥¦¦¦§©¥¦¦Ÿ£¥¨¤§¥¨©¦§¤¨¨¦¥©¥¤¨¨§©¦¨¨¨©©¨§¨¥©¦¦¨¥§©
ä øæòéìà éaø àéðz .ìàøNéc äaø àøôñ ,'äLî íL úîiå' ,øîà ïBéìîñ .''Bâå äLî íL úîéå' ,øîà ïîçðøNò íéðL ,øîBà ìBãb ©§¨¨©©¨¨¨Ÿ¤§§©§¨©©¨¨¨Ÿ¤©§¨©¨§¦§¨¥©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥¨¨

,äLî úî àì íéøîBà Léå .ìàøNéc äaø àøôñ 'äLî úîiå' øîBàå òéîLî ìB÷ úa ,ìàøNé äðçî ãâðk ,ìéî øNò íéðL ìò ìéî¦©§¥¨¨¦§¤¤©£¥¦§¨¥©©§¦©§¥©¨¨Ÿ¤©§¨©¨§¦§¨¥§¥§¦Ÿ¥Ÿ¤
õøàa éâá Búà øa÷éå' .ùnLîe ãîBò ïàk óà ,LnLîe ãîBò ïläl äî ,''ä íò íL éäéå' íúä áéúëe ,'íL úîiå' àëä áéúk§¦¨¨©¨¨¨§¦¨¨©§¦¨¦©§©¨¥§©¥©¨¥§©¥©¦§ŸŸ©©§¤¤
ìöà ,äòLøä úeëìî äçìL øáëe ,'Búøá÷ úà Léà òãé àìå' éëä eléôàå ,ïîéñ CBúa ïîéñ ,äéëøa éaø øîà 'øBòt úéa ìeî áàBî¨¥§¨©©¦¤¤§¨¦¨§¦¨©£¦¨¦§Ÿ¨©¦¤§ª¨§¨¨§¨©§¨§¨¨¥¤
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סוטה. המקנא - פרק ראשון דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dheq(oey`x meil)

äæ íéi÷z` ,sqei -äæa áeúkL äî ìkokle ,zixad zegela - ¦¥¤¨©¤¨¨¤
.zixad oex` cvl epex` z` e`yiy el ie`x

,sqei ly epex` z`lrda wqrzpy df `ed dyny dpyna epipy
,`xnbd zl`eyäLî déa ÷éñò àì éàådyn did `l m` ike - §¦Ÿ¨¦¥Ÿ¤

,eizenvr zelrdl wqrzndéa é÷qòéî eåä àì ìàøNé`l ike , ¦§¨¥Ÿ£¦©§¥¥
eygok zeyrl sqei mriaydy mzreay miiwláéúëäå .xg`l §¨§¦

,dyn zziníéøönî ìàøNé éðá eìòä øLà óñBé úBîöò úàå"§¤©§¥£¤¤¡§¥¦§¨¥¦¦§©¦
,"íëLá eøá÷sqei ly epex`a ewqrzd l`xyi lky x`ean ixd ¨§¦§¤

.dyn my lr wx ezxeaw z`xwp recne ,edexawe¯ eúå,dyw cere §
ike ,edexawiy l`xyi ipal sqei ipa egipd recne÷qòéà àì éà¦Ÿ¦©§

åéða ,ìàøNé déasqei lydéa é÷qòéî eåä àì`l ike ,exaewl ¥¦§¨¥¨¨Ÿ£¦©§¥¥
,mdilr aiag didáéúëäåryedia weqtd jyndaóñBé éðáì eéäéå' §¨§¦©¦§¦§¥¥

'äìçðìrecn ok m`e ,mdilr aiag didy ixd ,mzlgpa edexawy §©£¨
ezxeawa md ewqrzd `l.,dpexg`d dl`yd lr `xnbd zvxzn

yeøîà,mnvr oial mpia sqei ipaBì eçépäewqrzie ,sqei epia`l - ¨§©¦
y itl ,l`xyi ipa lk ezxeawaïéèòeîaî øúBé íéaeøîa BãBák- §¦§¦¥¦§¨¦

xzei ,oiaexn mdy l`xyi ipa lk ezxeawa ewqrziy el `ed ceak
mihren mdy eipa wx ea ewqrziy dnn¯ eúå .lr `xnbd daiyn §

,ig dyn didyky ,dpey`xd dl`ydeøîà,l`xyi ipaBì eçépä ¨§©¦
y itl ,ecal dyn ezxeawa wqrziy sqeiløúBé íéìBãâa BãBák§¦§¦¥

íépè÷aîmc` `edy ecal dyn ezxeawa wqrziy el `ed ceak - ¦¦§©¦
.miphw ody l`xyi x`y ea ewqrziy dnn xzei lecb

mixvnn l`xyi ipa elrd xy` sqei zenvr z`e" weqta xn`p
,"íëLá eøá÷,`xnbd zl`eyàðL éàî`wec edexaw recn - ¨§¦§¤©§¨

eäeáðb íëMî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .íëLaedexkny - ¦§¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¤§¨
mirexd eig` l` egly awriy weqta xn`p ixdy ,mil`rnyil

mkya.,l`xyi exn` jklìå¯ Búãéáà øéæçð íëLedeaiyi §¦§¤©§¦£¥¨
.dxeawl

,`xnbd zl`eyéããäà éàø÷ eL÷z` cg`d mixzeq miweqtd - ¨§¨¥©£¨¥
weqtay ,ipydcg`,'Bnò óñBé úBîöò úà äLî çwiå' áéúkixd §¦©¦©Ÿ¤¤©§¥¦

.xacna dpy mirax`d lk jyna d`lrda wqrzdy `ed dyny
áéúëeaezk xg` weqta eli`e -eìòä øLà óñBé úBîöò úàå' §¦§¤©§¥£¤¤¡

,'Bâå ìàøNé éðá,`xnbd zvxzn .melrd l`xyi lky ixdøîà §¥¦§¨¥§¨©
øçà àáe ,Bøîb àìå øác äNBòä ìk ,àðéðç éaøa àîç éaø©¦¨¨§©¦£¦¨¨¨¤¨¨§Ÿ§¨¨©¥

ìò ¯ áeúkä åéìò äìòî ,Bøîâedfeléàk ,BøîbL`edBàNòz` §¨©£¤¨¨©¨©¤§¨§¦£¨
elek xacdóà ,øîBà øæòìà éaø .minyd onBúBà ïéãéøBîz` - ©¦¤§¨¨¥©¦¦

eiyrn xnb `le ligzdy dfáéúëc ,Búleãbîxg` dcedi lv` ¦§¨¦§¦
,sqei zxikn'äãeäé ãøiå àéää úòa éäéå'oeik ,ezlecbn cxiy - ©§¦¨¥©¦©¥¤§¨

epig` z` bexdp ik rva dn' eig`l xn`e sqei zlvda ligzd `edy
.eia`l eaiydle eig` cin elivdle xenbl el dide ,'enc z` epiqke

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø,xeng xneb epi`e ligznd ly eyper ©¦§¥©©§¨¦¨©
yøáB÷ óàz`åéðáe BzLà,eiigaúLà òeL úa úîzå' áéúëc ©¥¦§¨¨¦§¦©¨¨©©¥¤

,'ïðBàå øò úîiå' áéúëe 'Bâå äãeäé.eipae ezy` ezny x`ean ixd §¨§§¦©¨¨¥§¨
åéiça úBîöò óñBé àø÷p äî éðtî áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©¦§¥©¦§¨¥£¨§©¨

z` mzilrde' xn` ,mixvnn eizenvr zelrdl eig` z` deivyky
ig did ixde ,'izenvréøîà÷c ,åéáà ãBáëa äçéî àlL éðtî .¦§¥¤Ÿ¦¨¦§¨¦§¨¨§¦

déìmixvnl mzcxa eig` el exn`y -øîà àìå ,'eðéáà Ecáò' ¥©§§¨¦§Ÿ¨©
¯ éãéî àìå eäì.car awril e`xwy lr mda dgin `láø øîàå §§Ÿ¦¥§¨©©

ún äî éðtî ,àðéðç éaøa àîç éaø àîéúéàå ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¦¥¨©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¥©¥
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"äîéøöî ãøeä óñBéå",àlà 'ãøeä' éø÷éz ìà ,øæòìà éaø øîà §¥©¦§¨§¨¨©©¦¤§¨¨©¦§¥©¤¨
ãéøBäL ,ãéøBäz` sqeiïúleãbî äòøt éðéðâèöéàerci `ly - ¦¤¦¦§©§¦¥©§Ÿ¦§¨¨

ezenk drxt melg z` xeztl.,xn`p cerñéøñ øôéèBt eäð÷iå"©¦§¥¦©§¦
BàðwL ,áø øîà ,"äòøteitei zngn sqei z` xtihet -Bîöòì- ©§Ÿ¨©©¤§¨§©§

e .xekf akynlBòøéôe ìàéøáb àa (Bñøéñå ìàéøáb àa)qxiq - ¨©§¦¥§¥§¨©§¦¥¥§
y ,`id jkl dgkedde .daexn qexiq xtihet z`áéúk àøwéòî¥¦¨¨§¦

¯ óBqáìe ,'øôéèBt'`xwpe 'r ze`d enyl dtqep ,d`ad dyxta ¦©§©
,'òøôéèBt'qixq dyrpy meyn epiide. ¦¤©

na epipy,dpy.'eëå äLnî ìBãb eðì éîz` `xnbd zyxec ¦¨¨¦Ÿ¤§
xn`p .dyn zzin oipra exn`py miweqtdCì áø éìà 'ä øîàiå"©Ÿ¤¥©©¨

"dfd xaca cer il` xac sqez l`,éåì éaø øîà ,xn`y df oeyl ¨©©¦¥¦
,ezcre gxew zwelgn zryay oeiky ,yexcl `a 'jl ax''áø'a§©
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`xnbd zyxtne,øOéa áøa ,,ezcre gxwl dyn xn`y dn epiid §©¦¥
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,ax eze`,òLBäéjzekln oi`y ,mlerd on xhtidl jpnf ribd jkle §ª©
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íBéä éëðà äðL íéøNòå äàî ïa íäéìà øîàéå"cer lke` `l ©Ÿ¤£¥¤¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©
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äîëç éøòL epnî eîzzñpL.dxez cenll lki `le , ¤¦§©§¦¤©£¥¨§¨
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ocxidBì úéLàø àøéå' áéúëc ,ãb ìL B÷ìçawwegn zwlg my ik §¤§¤¨¦§¦©©§¥¦

oetq,'Bâå.cb ly ezlgpa xawpy ixdB÷ìç ãò ïáeàø ìL B÷ìçîe §¥¤§¤§¥©¤§
änk ãb ìLwgxn -.ïéìéî äòaøà ,éåäz` ,`xnbd zl`eyïúBà ¤¨©¨¨¥©§¨¨¦¦¨

ïéìéî äòaøà,cb zlgpl oae`x zlgpny,BëéìBä éî`l ixd ©§¨¨¦¦¦¦
,daiyne .ezxeawa l`xyi ewqrzdìheî äLî äéäL ,ãnìî§©¥¤¨¨Ÿ¤¨

,äðéëL éôðëaly ewlgl oae`x ly ewlgn eze` dxiard dpikyde §©§¥§¦¨

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



קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dheq(oey`x meil)

äæ íéi÷z` ,sqei -äæa áeúkL äî ìkokle ,zixad zegela - ¦¥¤¨©¤¨¨¤
.zixad oex` cvl epex` z` e`yiy el ie`x

,sqei ly epex` z`lrda wqrzpy df `ed dyny dpyna epipy
,`xnbd zl`eyäLî déa ÷éñò àì éàådyn did `l m` ike - §¦Ÿ¨¦¥Ÿ¤

,eizenvr zelrdl wqrzndéa é÷qòéî eåä àì ìàøNé`l ike , ¦§¨¥Ÿ£¦©§¥¥
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,dyn zziníéøönî ìàøNé éðá eìòä øLà óñBé úBîöò úàå"§¤©§¥£¤¤¡§¥¦§¨¥¦¦§©¦
,"íëLá eøá÷sqei ly epex`a ewqrzd l`xyi lky x`ean ixd ¨§¦§¤

.dyn my lr wx ezxeaw z`xwp recne ,edexawe¯ eúå,dyw cere §
ike ,edexawiy l`xyi ipal sqei ipa egipd recne÷qòéà àì éà¦Ÿ¦©§

åéða ,ìàøNé déasqei lydéa é÷qòéî eåä àì`l ike ,exaewl ¥¦§¨¥¨¨Ÿ£¦©§¥¥
,mdilr aiag didáéúëäåryedia weqtd jyndaóñBé éðáì eéäéå' §¨§¦©¦§¦§¥¥

'äìçðìrecn ok m`e ,mdilr aiag didy ixd ,mzlgpa edexawy §©£¨
ezxeawa md ewqrzd `l.,dpexg`d dl`yd lr `xnbd zvxzn
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y itl ,l`xyi ipa lk ezxeawaïéèòeîaî øúBé íéaeøîa BãBák- §¦§¦¥¦§¨¦

xzei ,oiaexn mdy l`xyi ipa lk ezxeawa ewqrziy el `ed ceak
mihren mdy eipa wx ea ewqrziy dnn¯ eúå .lr `xnbd daiyn §

,ig dyn didyky ,dpey`xd dl`ydeøîà,l`xyi ipaBì eçépä ¨§©¦
y itl ,ecal dyn ezxeawa wqrziy sqeiløúBé íéìBãâa BãBák§¦§¦¥

íépè÷aîmc` `edy ecal dyn ezxeawa wqrziy el `ed ceak - ¦¦§©¦
.miphw ody l`xyi x`y ea ewqrziy dnn xzei lecb

mixvnn l`xyi ipa elrd xy` sqei zenvr z`e" weqta xn`p
,"íëLá eøá÷,`xnbd zl`eyàðL éàî`wec edexaw recn - ¨§¦§¤©§¨

eäeáðb íëMî ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà .íëLaedexkny - ¦§¤¨©©¦¨¨§©¦£¦¨¦§¤§¨
mirexd eig` l` egly awriy weqta xn`p ixdy ,mil`rnyil

mkya.,l`xyi exn` jklìå¯ Búãéáà øéæçð íëLedeaiyi §¦§¤©§¦£¥¨
.dxeawl

,`xnbd zl`eyéããäà éàø÷ eL÷z` cg`d mixzeq miweqtd - ¨§¨¥©£¨¥
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.xacna dpy mirax`d lk jyna d`lrda wqrzdy `ed dyny
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,'Bâå ìàøNé éðá,`xnbd zvxzn .melrd l`xyi lky ixdøîà §¥¦§¨¥§¨©
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BàðwL ,áø øîà ,"äòøteitei zngn sqei z` xtihet -Bîöòì- ©§Ÿ¨©©¤§¨§©§

e .xekf akynlBòøéôe ìàéøáb àa (Bñøéñå ìàéøáb àa)qxiq - ¨©§¦¥§¥§¨©§¦¥¥§
y ,`id jkl dgkedde .daexn qexiq xtihet z`áéúk àøwéòî¥¦¨¨§¦

¯ óBqáìe ,'øôéèBt'`xwpe 'r ze`d enyl dtqep ,d`ad dyxta ¦©§©
,'òøôéèBt'qixq dyrpy meyn epiide. ¦¤©

na epipy,dpy.'eëå äLnî ìBãb eðì éîz` `xnbd zyxec ¦¨¨¦Ÿ¤§
xn`p .dyn zzin oipra exn`py miweqtdCì áø éìà 'ä øîàiå"©Ÿ¤¥©©¨

"dfd xaca cer il` xac sqez l`,éåì éaø øîà ,xn`y df oeyl ¨©©¦¥¦
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¯ àðçéL àìîbs`y ,lyn df ixde ,e`yn z` miaxn lnbd gk itl ©§¨¦§¨
eilr wcwcl eaxd dyn ly ezwcv lceb itl o`k.
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epnvrn.,x`ane,úî äLî ïëéä`edy ocxid xaraìL B÷ìça ¥¨Ÿ¤¥§¤§¤
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`iadl oi`y ,"jipt `yid e` jvxid jzgtl `p edaixwd" weqtdn

.mizegt mixacn oaxw

`ziixaa x`ean.úøL éìëa dLc÷îe úøL éìëì dðúBðådxaq §§¨¦§¦¨¥§©§¨¦§¦¨¥
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.úøL éìëa Bøéè÷îe`xnbd zl`ey,dzr xaky xn`p cvik ©§¦¦§¦¨¥
edlrdy xg`ldéì øéè÷î úøL éìëa,egln `l oiicr ixde , ¦§¦¨¥©§¦¥

rnyne ,'miyi`d iab lr epzepe eglen'y x`ean `ziixad jyndae
zpeek oi` ,`xnbd zvxzn .dgilnd xg`l `l` exihwn epi`y

,exihwn cine zxy ilka edlrny `ziixadàîéà àlàyeäìòî ¤¨¥¨©£¥
úøL éìëazpn lrBøéè÷äì.eglenyk okn xg`l ¦§¦¨¥§©§¦

dgpnd unew iabl `ziixaa x`eanéab ìò BðúBðå BçìBîe§§§©©¥
,íéMéàän cnlp df oicy `xnbd zxne`ïaø÷ ìëå" áéúëc ¨¦¦¦§¦§¨¨§©

."Bâå çìîz çìîa Eúçðî¦§¨§©¤©¦§¨§
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`xnbd zl`eyïìðî ,miixiyd zlik` z` dxizn unewd zxhwdy §¨¨
,daiyne .mipdkl,"'Bâå dúøkæà úà ïäkä øéè÷äå" áéúëc¦§¦§¦§¦©Ÿ¥¤©§¨¨¨§

áéúëe,okn xg`l `ad weqtaïøäàì äçðîä ïî úøúBðäå" §¦§©¤¤¦©¦§¨§©£Ÿ
"åéðáìedgpnd on zxzepd dxzed unewd zxhwd xg`ly epiide - §¨¨

y aygp izni`n ,`xnbd zx`an .eipale oxd`lõîBwä áø÷̈©©¤
,dlik`a miixiyd mixzene¯ déì úéàãk øîìe déì úéàãk øîì§©¦§¦¥§©¦§¦¥

,ezhiyk `pz lkle mi`pzd dfa ewlgpøîzéàc`ziixaa,õîBwä , §¦§©©¤
éúîéàîdidiy oiprl axwedy aygpøézîd z`äìéëàa íééøéL, ¥¥¨©©¦¦©¦©£¦¨

øeàä Ba èBìLúMî ,øîà àðéðç éaøy`d ea dfg`y iznn - ©¦£¦¨¨©¦¤¦§¨
.dlik`a mixiyd exzed ,hrn elit`øîà ïðçBé éaømixiyd oi` ©¦¨¨¨©

`l` mixzenBaeøa øeàä úvézMî. ¦¤¦©¨§
,dgpnd ixiiy iabl x`ean `ziixad jyndaïzéì íéðäkä ïéàMøå§©¨¦©Ÿ£¦¦¥

.Láãe ïîLå ïéé BëBúì,`xnbd zl`eyàîòè éàîzzl xzedy §©¦§¤¤§©©©£¨
,daiyne .yace oii ekezlàø÷ øîàmizzp jl' dpedk zepzn iabl ¨©§¨

äçLîìepiid dgynle ,'mler wgl jipale,äleãâìelk`iy xnelk §¨§¨¦§¨
dlecb jxca mdizepzn z`ïéìëBà íéëìnäL Cøãkxzen okle - , §¤¤¤©§¨¦§¦

dlecb jxc `edy yace ony dgpnd ixiya zzl.
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dlik`lõîç äôàz àì. Ÿ¥¨¤¨¥
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z`hgl zlq dt`d zxiyr `hg xy` epaxw z` `iade"íéNé àìŸ¨¦

"äðáì äéìò ïzé àìå ïîL äéìòly `pzd ,`xnbd zvxzn . ¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨
dpn `l ,zegpn x`yl `heg zgpn oia miweligd dpnyk epizpyn
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¯ øîà÷ éëä- jk dpye ,cgi mipicd lk jxkúBçðnä ìkoda yi ¨¦¨¨©¨©§¨
y ,elld zelrndn zg` zegtlïî úBàáe ,äðBáìe ïîL úBðeòè§¤¤§¨¨¦

úìñ úBàáe ,ïéhéçäy ,`xnbd zhxtne .ét ìò óà ,àèBç úçðî ©¦¦¨Ÿ¤¦§©¥©©¦
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úìñe .zleqta axern didi `ly gnwd z` mitpny -úçðî Ÿ¤¦§©
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y dlrnNøb äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè¯gnw z` ahid mitpny §¨¤¤§¨¨¨¤¤
la` .dxeryd ztilw ea axern didi lal mixerydBæåzgpn - §
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çî÷ äàáe ,ïéøBòOä ïî äàáe ,äðBáì àìå.dtepn epi`y §Ÿ§¨¨¨¦©§¦¨¨¤©

`xnbd d`iane ,dpeale ony dperh dpi` `heg zgpny x`azd
.df oipra `ziixaàeä ïéãa ïBòîL éaø øîà ,àéðzie`x did - ©§¨¨©©¦¦§§¦

,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzLickàèBç àäé àlL ¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ§¥¥
økNð.ezgpna eliwiyäðeòè dðéà äî éðtîedpeale ony,ick ¦§¨¦§¥¨¥¨§¨

øceäî Bðaø÷ àäé àlL.¯ áìç úàhç àäzL àeä ïéãáexnelk ¤Ÿ§¥¨§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤
alg z`hg e`xwpy ,ze`hgd lkíéëñð äðeòèxcp zepaxwk §¨§¨¦

ick ,dacpeäî éðtîe .økNð àèBç àäé àlLdxezd dxn` ¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨
`l` mikqp aeig oi`y epcnll ,'dacpa e` xcp `ltl' mikqp zyxta

z`hg j` ,dacpa e` xcpa `ad oaxwaäðeòè dðéàick ,mikqp ¥¨§¨
Bðaø÷ àäé àlL`hegd lyøceäîdkiynne .mikqpd ici lr ¤Ÿ§¥¨§¨§¨

epaxw didi `ly ick mikqp mda oi` ze`hgd lky s`y ,`ziixad
,xcedn `hegd lyïéðeòè BîLàå òøBöî ìL Búàhç ìáà`iadl £¨©¨¤§¨©£¨§¦

eizepaxw mr,íéëñðïéàL éôìel` zepaxwàèç ìò ïéàa`l` , §¨¦§¦¤¥¨¦©¥§
ike ,`xnbd dywn .mikqp mr mi`a md jkle ,xdhil exiykdl

,`hg lr mi`a mpi` rxevnd zepaxwéðéà,øa ìàeîL éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦§¥©
¯ íéøác äòáL ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð,mi`hgïéàa íéòâð ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¨§¨¦§¨¦¨¦

¯ 'eëåmi`a rxevn irbpy x`ean ixd ,rxevn zeidl mc`d lr §
exn` ji`e ,jk lr xtkl mi`a zepaxwd mb `linne ,`hgd zngn

,`xnbd zvxzn .`hgd lr mi`a mpi`yíúäoi` ,rxevna - ¨¨
el eidy dyeade mixeqiid ici lry oeik ,`hgd lr `a oaxwd

déì øtkéàc àeä ,déòâpîe .rbpd `a ezngny `hgdéúééî ék ¦§§¥§¦©©¥¦©§¦
¯ ïaø÷ick wx `ed `iany oaxwdà÷c àeä íéLã÷a ééeøzLàì ¨§¨§¦§§¥§¨¨¦§¨

éúééî,`xnbd zl`ey .oaxw `iaiy cr ez`nehn `vei epi`y - ©§¦
äzòî àlàrxevn z`hg lr mikqp oi`iany mrhdy ,jixacl ¤¨¥©¨

ok m` ,`hg lr d`a dpi`y meyn `edøéæð úàhçxifpd `iany - ©©¨¦
exfp ini z`lna z`hgíéëñð äðeòè àäz,oaxwd mréôì`ly §¥§¨§¨¦§¦

`vnpe ,ezexifpa xifpd `hgàèç ìò äàa dðéàL,`xnbd dper . ¤¥¨¨¨©¥§
dì øáñz`hga mikqp mi`ian oi`y mrhdy xn`y oerny iax ¨©¨

,xcedn `hegd ly epaxw didi `ly ick `ed,øtwä øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨©©¨
øîàcyàeä àèBç énð øéæðoi`e ,oiid on envr z` xrivy oeik - §¨©¨¦©¦¥

yie ,dxezd eilr dzeiv `ly dnn eytp lr daeg siqedl mc`l
ez`hgy `vnpe ,xifpd ixeqi`a lykie ezexifp lr xeari `ny yyg

.`hg lr d`a
,dpyna epipyíLk øîBà ìàéìîb ïaøjk ,dnda dyrn diyrny ©¨©§¦¥¥§¥
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äàáe ,äðBáìe ïîL äðeòè ,ïéøBòOä ïî äàa àéäL¤¦¨¨¦©§¦§¨¤¤§¨¨¨
ïî äàáe ,äðBáì àìå ïîL àì äðeòè dðéà Bæå ,Nøb¤¤§¥¨§¨Ÿ¤¤§Ÿ§¨¨¨¦

òOäïéãa ,ïBòîL éaø øîà ,àéðz .çî÷ äàáe ,ïéøB ©§¦¨¨¤©©§¨¨©©¦¦§§¦
àlL ,äðBáìe ïîL äðeòè àèBç úçðî àäzL àeä¤§¥¦§©¥§¨¤¤§¨¤Ÿ
àäé àlL ,äðeòè dðéà äî éðtîe .økNð àèBç àäé§¥¥¦§¨¦§¥¨¥¨§¨¤Ÿ§¥
äðeòè áìç úàhç àäzL àeä ïéãáe .øceäî Bðaø÷̈§¨§¨§¦¤§¥©©¥¤§¨
,äðeòè dðéà äî éðtîe .økNð àèBç àäé àlL ,íéëñð§¨¦¤Ÿ§¥¥¦§¨¦§¥¨¥¨§¨
òøBöî ìL Búàhç ìáà .øceäî Bðaø÷ àäé àlL¤Ÿ§¥¨§¨§¨£¨©¨¤§¨
,éðéà .àèç ìò ïéàa ïéàL éôì ,íéëñð ïéðeòè BîLàå©£¨§¦§¨¦§¦¤¥¨¦©¥§¥¦
ìò ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàäå§¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©
ééeøzLàì ,ïaø÷ éúééî ék .déì øtkéàc àeä déòâpî ,íúä .'eëå ïéàa íéòâð íéøác äòáL¦§¨§¨¦§¨¦¨¦§¨¨¦¦§¥§¦©©¥¦©§¦¨§¨§¦§§¥
äàa dðéàL éôì íéëñð äðeòè àäz øéæð úàhç ,äzòî àlà .éúééî à÷c àeä íéLã÷a§¨¨¦§¨©§¦¤¨¥©¨©©¨¦§¥§¨§¨¦§¦¤¥¨¨¨
øîBà ìàéìîb ïaø :àeä àèBç énð øéæð øîàc ,øtwä øæòìà éaøk dì øáñ .àèç ìò©¥§¨©¨§©¦¤§¨¨©©¨§¨©¨¦©¦¥©¨©§¦¥¥
,øîBç ïéîk dpLøãàå éì eçépä ,íéøôBñ ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ïäì øîà ,àéðz :'eë íLk§¥©§¨¨©¨¤©¨©§¦¥©£¨¦§¦©¦¦§¤§§¤¨§¦¤

äéòîùã

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

סוטה. היה מביא - פרק שני דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קעו
oifge` mipya cenr eh sc oey`x wxtdheq

.'åk øîàc øéàî éaøì déòîLcw"tA(:g sC lirl):ccFn mc`W dCOA iAB.äiðò`l §©§¥§©¦¥¦§¨©§§¥©©¥©¦¨¤¨¨¥£¦¨Ÿ

:dndA lk`n d`ian dOl ,miPcrn FYlik`d.äîäa äNòî äúNò àéä àlàdxiwtdW ¤¡¦©©£©¦¨¨§¦¨©£©§¥¨¤¨¦¨§¨©£¥§¥¨¤¦§¦¨

'ipzn :DbEf oA Dpi`W inl WinWzl Dnvr.àéáî äéä:odMd.éìét:min lW qFM.øBikä ïî ©§¨§©§¦§¦¤¥¨¤¨©§¦¨¨¥¦©Ÿ¥§¨¥¤©¦¦©¦
miWFcw min aizkC(d xAcOA):ixtQA `ipY ikd .ilkA EWCwzPW `N` miWFcw oi`e ,íLk ¦§¦©¦§¦©¦§¨§¥§¦¤¨¤¦§©§¦§¦¨¥©§¨©¦§¥§¥

.èòînL,'ipznA oOwl dNbOd azkA dcEdi iAx ¤§©¥©¦§¨¦§©©§¦¨§©¨§©§¦

:miOA o`M hrnn KM.íL äéä íB÷îeKFYn xMp ¨§©¥¨©©¦¨¨¨¨¦¨¦

:lkidd ztvx x`W.da äòeá÷ úòaèDfg`l §¨¦§©©¥¨©©©§¨¨§¨§¨

DNM `idW dRvxd oiAn DdiAbdlE DYrAhA§©©§¨§©§¦¨¦¥¨¦§¨¤¦ª¨

:WiW ipa`A.äàøiL éãk`dIW xEriW oYl Kixv §©§¥©¦§¥¤¥¨¤¨¦¦¥¦¤§¥

:miOd ipR lr xMpe d`xp.íénä ìà ïúðå`lCn ¦§¤§¦¨©§¥©©¦§¨©¤©©¦¦§Ÿ

`NW rnWn miOd l` `N` miOA ozpe aizM§¦§¨©©©¦¤¨¤©©¦©§©¤Ÿ

'nb :okFzA rlap `di.ìàòîLé éaøc àîòè éàî §¥¦§©§¨©©§¨§©¦¦§¨¥
:dWcg iraC.òøBönî øîbxFRSd z` hgWe §¨¥£¨¨¨©¦§¨§¨©¤©¦

:'Fbe Uxg ilM l` zg`dïäa äNòð àlL ¨¤¨¤§¦¤¤§¤Ÿ©£¨¨¤
.äëàìî:aizM miIg `dC.ìàòîLé 'øìYkxtc §¨¨§¨©¦§¦§¦§¨¥§¨§©§

:DiAN` `d.énð éëä,dhFql miIg min opiraC ¨©¦¥¨¥©¥§¨¥¨©¦©¦§¨

'xl Dil opirnWe ,lhFp `Ed xFIMd on `dC§¨¦©¦¥§©§¦¨¥§

od oiirn in xFIM in xn`C `nlrA l`rnWi¦§¨¥§¨§¨§¨©¥¦¥©§¨¥

:miIg EpiidC.ïä úBîéî øàMîoYl dvx m` §©§©¦¦§¨¥¥¦¨¨¦¥

:oYi dewn in FkFzl.Cøôéîì àkéày"fb `dA §¥¦§¤¦¥¦¨§¦§©§¨

:rxFvOn ilM ilM xnbC l`rnWi iAxCäî §©¦¦§¨¥§¨©§¦§¦¦§¨©
.'åk ïeòè ïkL òøBöîl,Wcg FNW ilM Kkitl ¦§¨¤¥¨§¦¨§¦¤¨¨

:EN` lM DA oi`W dhFqA xn`Y'åëå äaø øîà Ÿ©§¨¤¥¨¨¥¨©©¨§
.øák Eì ézøîàL éìëadAxl Dil rnWn ikd ¦§¦¤¨©§¦§§¨¨¥©§©¥§©¨

aizkE min FA ozpe Uxg ilM gwle aizM `lCn¦§Ÿ§¦§¨©§¦¤¤§¨©©¦§¦

mFwnA df ilM xMfd xaMW rnWn ,Uxg ilkA¦§¦¤¤©§©¤§¨ª§©§¦¤§¨

iYxn`W ilM FzF`AW `kd `pngx xn`e ,xg ©̀¥§¨©©§¨¨¨¨¤§§¦¤¨©§¦

:rxFvnC Edip i`nE ,mzF` gw xg` mFwnA Ll§§¨©¥©¨©¦¦§¨

.eðL àì:oWiA ixWknE qxg EraC 'ipznC opAx Ÿ¨©¨¨§©§¦§¨¤¤©§§¥§¨¨

.eîkàúð àlL àlà:xE`d ici lr eipR ExgWd ¤¨¤Ÿ¦§©§ª§£¨¨©§¥¨

.íéîc àéîecEdin ,rxFvOn ixnB `lC b"r` §¨§©¦§Ÿ¨§¥¦§¨¦

inC idpE ,dhFq iOn dhFqC ilM ixnB DaE DPn¦¨¨¨§¥§¦§¨¦¥¨§¦§¥

x`WA ixWknC Edpip miIg e`l opAxl dhFq¨§©¨¨¨©¦¦§§©§§¥¦§¨

`lC opirA iOp ilkE ,EPYWp `l zdin zFnin¥¦©Ÿ¦§©§¦©¥¨¥¨§Ÿ

:dPYWp.ïLákì ïøéæçäFA mitxvOW xvFi lW ¦§©¨¤¡¦¨©¦§¨¤¥¤§¨§¦

:zFWcg qxg lW zFxcTd z`Bút÷ ìéLôäL ¤©§¥¤¤¤£¨¤¦§¦ª¨
.åéøBçàìn"y ,dk`ln odA dUrPW ipYw `lCn ©£¨¦§Ÿ¨¨¥¤©£¨¨¤§¨¨

k`lO`EnTrzp EN`e ,citw `iEPX` ,citw `l d ©§¨¨Ÿ¨¦©¦¨¨¦§¥¦§©§

:iF`UOA.éèLôîe éøãäc [íúä] àäåipYwe ©©§¨¨¨§©§¥¦§§¥§¨¨¥

:EgCi` EgCi`C oeiM `nl` ,oilEqR.óeìwéàc §¦©§¨¥¨§¦§¦§§¦§
`lC `iEPWC ,ozRlTn EtNwzp iFVOd ici lrW¤©§¥©©¦§©§¦§¦¨¨§¦¨§Ÿ

:`Ed xcd.øî øîàc`nFi xcqA(:gp sC) ¨©§¨©©§¥¤¨©

miWcw zhigWaE(:aq sC)mipFR mipFRn Dl silie ¦§¦©¨¨¦©§¨¥¨¦¦¦

:dnlW dUrW miC xwA xUr mipWCøôòä ïîe ¦§¥¨¨¨¨§¨¤¨¨§ŸŸ¦¤¨¨
.ïkLnä ò÷ø÷a äéäé øLàaizM ded `l i` £¤¦§¤§©§©©¦§¨¦Ÿ£¨§¦

la` ,WOn oMWOd rwxTn opirA `"d] rwxwA§©§©¨¥¨¦©§©©¦§¨©¨£¨

ciRwn Fpi`C rnWn [rwxwA aizkC `YWd©§¨¦§¦§©§©©§©§¥©§¦

:lkidl xtrd qipkIW `N`.ïwúé ìBëéoinfi ¤¨¤©§¦¤¨¨©¥¨¨§©¥©§¦

:FzqipkA FIce lkidA qipkie uEgAn xtrì"ú ¨¨¦©§©§¦©¥¨§©¦§¦¨

.ò÷ø÷a:FzirwxwA.ò÷ø÷a éàgTi oMWOd rwxTnE aizM `lCnE ,didi xW` l"z ,zFOCxwA mW xFRgi lhPl gFp gEgiY xtr mW `vn `l lFki ,didi xW` aizM `le opiWxC `w §©§©§©§¨¦¦§©§©¨©§¦¨§Ÿ§¦£¤¦§¤¨Ÿ¨¨¨¨¨¦©©¦¨¥©§¨§©§ª£¤¦§¤¦§Ÿ§¦¦©§©©¦§¨¦©

:mXn `ad gEgiY xtr mW Wi cviM `d ,zg` drW oMWOd zirwxwA gpEn `dIW `N` ciRwd `l n"y.íL ïz íL ïéà:miOd KFzl FpzFpe FlhFpe xfFge ,zirwxTd lr.Cãéà àéðz Ÿ¦§¦¤¨¤§¥¨§©§¨¦©¦§¨¨¨©©¨¥©¥¨¨¨¦©¨¥¦¨¥¨¥¨©©©§¨¦§¥§§§§§©©¦©§¨¦¨
:mgpn oA iqi`M `nwFYin lirlC Kde ,i`PzC `YbElR DA ipYwcM `id i`Pze ,`ziiOw Kd` `bilR.(ïkLna) äéäé øLà øôòä ïî[e]ciRwn Fpi` gTi oMWOd rwxTn[E] aizM `lCn §¦¨©©©©§¨§©¨¥¦¦§¨¨¥¨§§¨§©¨¥§©¦§¥¦§¨§¦¦¤§©¥¦¤¨¨£¤¦§¤©¦§¨¦§Ÿ§¦¦©§©©¦§¨¦©¥©§¦

:lkidd rwxwA FgiPdl v"`e miOd l` ozFpe lkidl miptAn qipknE uEgAn oTzOW cOln ,lkidl qipkIW `N`.'åëå äãeäé ïa éñéà ïkLnä ò÷ø÷aoeiM `z` i`nl oMWOd rwxwA ¤¨¤©§¦©¥¨§©¥¤§©¥¦©©§¦¦¦§¦©¥¨§¥¤©©¦§§©¦§©§©©¥¨§©§©©¦§¨¦¦¤§¨§§©§©©¦§¨§©¨¨¥¨

:zirwxw iAB lrn FlHl v"`C didi xW`n opitliC.íéîìBò úéa ò÷ø÷ àéáäì øîBà äãeäé ïa éñéàoMWn dliWC ,minlFr ziaE oFrabe aFpe dliW zFAxl qxB `le ,ixtQA Dl b"d §©§¦¨¥£¤¦§¤§¦§¥©©¥©§¨¦¦¦¤§¨¥§¨¦©§©¥¨¦¨©¦§¥§Ÿ¨©§©¦Ÿ§§¦§¥¨¦§¦Ÿ¦§¨

zaFg mEW `le dhFq zgpn odA daxw `le FCal zWFgPd gAfn `N` oFx` mW ded `le i`ed dnA `dC ,zFhFq DA oiwWn oi` oFrabe aFpe ,aEzMd xTr `EdC `iEAxl Kixv `le `Ed§Ÿ¨¦§¦¨§¦©©¨§§¦§¥©§¦¨§¨¨¨£¨§Ÿ£¨¨¨¤¨¦§¥©©§¤§©§Ÿ¨§¨¨¤¦§©¨§Ÿ©

miWcw zhigWA xn`cM rEaw onf Dl oi`W cigi(.fiw sC)dNbnaE(:h sC)ziA Dil ixw milWExiAW WCwOd ziA .WCwn `le xn`p oMWn xn`Y `NW zFAxl Kxvd minlFr ziA la` , ¨¦¤¥¨§©¨©¦§¨©¦§¦©¨¨¦©¦§¦¨©£¨¥¨¦ª§©§©¤ŸŸ©¦§¨¤¡©§Ÿ¦§¨¥©¦§¨¤¦¨©¦¨¥¥¥

:xg` mFwnA dpikW dzxW `l aEWe xg` mFwnA xYd FzXcw xg` oi`W itl minlFr¨¦§¦¤¥©©§ª¨¤¥§¨©¥§Ÿ¨§¨§¦¨§¨©¥
åðéà

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

àëéàzltnd wxta xn`c `axc dixa `g` axk `ibeq `d .rxevnl dn jxtnldcp)

(.bk scitle oiaiyne oicinl xwir lk dpten dpi`y y"b lk l`rnyi iaxl

:xwir lk oicinl oi` xn`c dcedi axl inp dywiz `l ilkan dil silic `pwqnd

äîepnn ycwy opiwqr `l in od xeik inc oeik z"`e .dk`ln mda dzyrp `ly min

on wviy oda yciw m` 'it` xnel yi xak

opzc dlihp iab dk`ln dzid `l eay oiccd

micic w"ta(b"n)oda dxyy e` dk`ln oda dyr

ipzw d"t`e oileqt ezt(d"n my)mezgpy min

oda gicn `edye oileqt oiwqelbd z` oda lahn

zgcd dk`ln aiyg `lc `nl` oixiyk eici

:mzd ipzwck mezgp ine milk zgcd `l` mici

äîåxeik inc xg`nc dniz .epzyp `ly min

dewn ine dewn ina oixiyk xeik ine od

f"t ze`ewn zkqna opzck xyk odi`xn epzypy

(b"n)d`xn iepiya dewnd oilqet oi` rav inc

min dn xn` `kdc `py i`n iaxl dniz cere

f"r zkqnc 'a wxtae epzyp `ly(:fl sc)wiqn `l

inp `kdc d`xpe miakek icaer ileyia iab ikd

t `l` `kile `ed `nlra `zknq`:opaxc `leq

åîëàúð.edn y`d oyak jezl oxifgde

`kd dil `iran `wc y"n dniz

lefbd alel 'ta `de d`xpe xfege d`xpasc dkeq)

(:bl`py i`n cere hiyt` `le ol `iran `w

a"t migafa xn`c `dn(:gi sc)eidy dpedk icba

dleqt ezcear care oiyhyehn e` oirxewn

exfg odly leribe yehyh qaik m` ikd 'it`e

ycwn gafnd wxt `ziixa iziinck oxizdlmy)

(.gt schgn dyrn oze` oiyer oi` dpedk icba

`l oze` oiqakn oi` elrbzp bxe` dyrn `l`

xn` oiqakn mina `d opikxte ld`a `le xzpa

`nl` xzpa oze` oiqakn minl erbed w"d iia`

:x"n .egcpc xn` `le oze` oiqaknc

àäåipzw `lcn i"yxt .ihytne ixcd mzd

`l dk`ln` n"y dk`ln oda dyrpy

mirbpc `ztqezn iaxl `iywe citw iepiy` citw

aef`e fx` ur xne` xfril` 'x rxevn oi` wxt

oda ziyrp `ly dxeza xn`py zrlez ipye

xfril` 'xl oda zlqet dk`lnc `nl` dk`ln

:diteb
zeaxl

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

épãòî Búìéëàä àéä ,øîà÷ã øéàî éaøì déòîLc§©§¥§©¦¥¦§¨¨©¦¤¡¦¨©£©¥
çðézä ,déì øîà .äîäa ìëàî dðaø÷ Cëéôì ,íìBò¨§¦¨¨§¨¨©£©§¥¨¨©¥¨¦©
äéNònL íLk àlà .øîéîì àkéà éàî äiðò ,äøéLò£¦¨£¦¨©¦¨§¥©¤¨§¥¤©£¤¨

:änäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòîäðLîäéä . ©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨¦§¨¨¨
ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðå ñøç ìL éìét àéáî¥¦§¨¥¤¤¤§¥§¨£¦©¦¦
áúka èòînL íLk .úéòéáø ,øîBà äãeäé éaø .øBikä©¦©¦§¨¥§¦¦§¥¤§©¥©§¨
äéä íB÷îe Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð .íéna èòîî Ck̈§©¥©©¦¦§©©¥¨¨¨¦¦¨¨¨
äúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà íL̈©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðå déaâî àeäLk ,da äòeá÷§¨¨§¤©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥
äéäé øLà øôòä ïîe' øîàpL ,íénä ìò äàøiL éãk§¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©¦¤¨¨£¤¦§¤

:'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷aàøîâ. §©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦§¨¨
éàî .ìàòîLé éaø éøác ,äLãç ñøç ìL éìét ,àðz̈¨§¨¥¤¤¤£¨¨¦§¥©¦¦§¨¥©
ïläl äî .òøBönî éìk éìk øîb ,ìàòîLé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§¨¥¨©§¦§¦¦§¨©§©¨
áéúëc ,ïìðî íúäå .äLãç ñøç ïàk óà ,äLãç ñøç¤¤£¨¨©¨¤¤£¨¨§¨¨§¨¨¦§¦

ò Nøç éìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå','íééç íéî ì §¨©¤©¦¨¤¨¤§¦¤¤©©¦©¦
éìk óà ,äëàìî ïäa äúNòð àlL ,íéiç íén äî©©¦©¦¤Ÿ¤¤§¨¨¤§¨¨©§¦
íéiç íéî ïläl äî éà .äëàìî Ba äúNòð àlL¤Ÿ¤¤§¨§¨¨¦©§©¨©¦©¦
øîàc ,énð éëä ìàòîLé éaøì ,íéiç íéî ïàk óà©¨©¦©¦§©¦¦§¨¥¨¦©¦§¨©
.ïä ïééòî éî ,øîBà ìàòîLé éaø .øBik éî ,ïðçBé éaø©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥
äî ,Cøôéîì àkéà .ïä úBîéî øàMî ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¦§¨¥¥¦¨§¦§©©
øîà .úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkL òøBöîl¦§¨¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©¨©
ézøîàL éìk ,'[Nøç] (ñøç) éìëa' àø÷ øîà ,äaø©¨¨©§¨¦§¦¤¤¨¤§¦¤¨©§¦
,åéðt eîkàúð àlL àlà eðL àì ,àáø øîà .øák Cì̈§¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨
,íéîc àéîec ,àîòè éàî .ïéìeñt åéðt eîkàúð ìáà£¨¦§©§¨¨§¦©©£¨§¨§©¦
,àáø éòa .äpzLð àlL éìk óà ,epzLð àlL íén äî©©¦¤Ÿ¦§©©§¦¤Ÿ¦§©¨¨¥¨¨
éî .eäî ,eðaìúðå Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúð¦§©§§¤¡¦¨§¦§©¨¥§¦§©§©¦
øeãäc ïåék àîìéc Bà ,eçcéà eçcéàc ïåék ïðéøîà̈§¦©¥¨§¦§¦§¦§¨¥¨©£
éðLe áBæàå æøà õò ,øîBà øæòìà éaø ,òîL àz .øeãä£¨§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦
óeìwéàc ,íúä .éèLôîe éøãä ,íúä àäå .ïéìeñt åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL úòìBz©©¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦§¨¨¨©§¥¦§§¥¨¨§¦§
eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc ,àîòè éàî :'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëð :éôeìwéà¦§¥¦§©©¥¨¨¨¦¦§©©£¨§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
õeçaî ïwúé ìBëé 'äéäé øLà øôòä ïîe' ïðaø eðz :'eë änà íL äéä íB÷î :ïéîé Cøc àlà¤¨¤¤¨¦¨¨¨¨©¨¨©¨¨¦¤¨¨£¤¦§¤¨§©¥¦©
øîBì ãeîìz ,úBîBcø÷a øBtçé ìBëé ,ïkLnä ò÷ø÷a éà .'ïkLnä ò÷ø÷a' øîBì ãeîìz ,ñéðëéå§©§¦©§©§©§©©¦§¨¦§©§©©¦§¨¨©§§©§©§©
äéäé øLà øôòä ïîe' ,Cãéà àéðz .íL ïz ,íL ïéà .àáä ,íL Lé ,ãöék àä .'äéäé øLà'£¤¦§¤¨¥©¥¨¨¥¥¨¥¨©§¨¦¨¦¤¨¨£¤¦§¤
ò÷ø÷ àéáäì ,øîBà äãeäé ïa éñéà .ïkLnä ò÷ø÷a ñéðëîe õeçaî ïwúî äéäL ãnìî ,''Bâå§§©¥¤¨¨§©¥¦©©§¦§©§©©¦§¨¦¦¤§¨¥§¨¦©§©

äìéù

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

סוטה. היה מביא - פרק שני דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dheq(iyily meil)

déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦

Búìéëàälread z` -íìBò épãòîezeztl ickdðaø÷ Cëéôì , ¤¡¦¨©£©¥¨§¦¨¨§¨¨
`edy mixery gnwnäîäa ìëàî.déì øîàiaxl l`ilnb oax ©£©§¥¨¨©¥

y meyn ,xacd mrh edfy yxtl okzi `l xi`n,äøéLò çðézä̈¦©£¦¨
øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤

ñøç,qxgn qek -¯ øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðåixdy ¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦
.ilka eycwzpy `l` miyecw oi`e ,'miyecw min' dxn` dxezd

øîBà äãeäé éaø`l` ilka ozep epi`úéòéáøy ,miníLk ©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînLdheq zlibna miazek oi`y dcedi iax xaeqy - ¤§©¥©§¨

,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
.jkl mihren mina ice ,ewgnl miaexn min jixvñðëðodkd ¦§©

Bðéîéì äðôe ìëéäì`l dpet mc`y zeipt lky l"fg eyxc itl - ©¥¨¨¨¦¦
,oini jxc `l` eidiíL äéä íB÷îeztvix x`y jezn hlae xkipy ¨¨¨¨

elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
da äòeá÷ahd ici lrydnixdle dlaha feg`l leki zr §¨¨

.yiy ipa`a ztvexn dlek dzidy dxfrd zirwxwnàeäLk§¤
déaâîyiyd z`ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðåmind qeka xtrd ©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥

¯ íénä ìò äàøiL éãk,mina d`xpe xtrd xkip didiyøîàpL §¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe'¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

¯rnyn ,'mina ozpe' xn`p `le ,'mind l`' xn`py dnn epiide
.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
qxgäLãç,dk`ln lk ea dzyrp `ly -.ìàòîLé éaø éøác £¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîzeidl ilkd jixvy ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .ycgòøBönî éìk éìk øîbiabl xn`p ,dey dxifba ¨©§¦§¦¦§¨

,'miig min lr yxg ilk l`' xn`p rxevnae ,'yxg ilka' dheq
micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤

äLãç,`xnbd zl`ey .íúäårxevna -ïìðîqxg ilk jixvy £¨¨§¨¨§¨¨
,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq

ïläl äîeidiy jixv ,rxevna -íéiç íéî,ïàk óàjixv dheqa ©§©¨©¦©¦©¨
íéiç íéî,`xnbd dper .dk`ln mda dzyrp `ly -éaøì ©¦©¦§©¦

ìàòîLédey dxifba cnly meyn ,qxg ilk jixv dheqay xaeqd ¦§¨¥
,rxevnn¯ énð éëä`ly oiirn in md dheqd iny mb xaeq ¨¦©¦

enk .dk`ln mda dzyrp,ïðçBé éaø øîàcmd dnøBik éî §¨©©¦¨¨¥¦
dheq in mipikn mdnyïä ïééòî éî øîBà ìàòîLé éaø ,itk - ©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥

rxevnn dey dxifba cnly x`azdyøàMî íéøîBà íéîëçå ,©£¨¦§¦¦§¨
¯ ïä úBîéî.dewn inn s` zgwl mileki ¥¥

dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
epica dxezd¯ úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkLokle ¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©

dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
,`xnbd zvxzn .el` mixac da oi`yäaø øîày jknàø÷ øîà ¨©©¨¨©§¨

miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,y`a yeniya eipt exgyedåéðt eîkàúð ìáàyeniy zngn £¨¦§©§¨¨
,y`a.ïéìeñt,`xnbd zl`eyàîòè éàîzrcl ok oicdy §¦©©£¨

ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
,minl ilkd ywed ,"yxgepzLð àlL íén äî,mzi`xnéìk óà ©©¦¤Ÿ¦§©©§¦

zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§

,zipya epalzpøeãä øeãäc ïåék àîìéc Bàezi`xnl xfgy oeik - ¦§¨¥¨©££
iabl epivny dnn di`x `xnbd d`ian .dligzak xyk dpey`xd

,rxevnúòìBz éðLe áBæàå æøà õò øîBà øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦©©
åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
mrt dgcpy oeiky gken `l` ,dligzak mxyiile xefgl xyt`
exgyedy milk mb `linne ,dligzak ezexykl xfed epi` zg`
gikedl oi` ,`xnbd dgec .epalzi m` s` mzexykl mixfeg mpi`

y meyn ,mynéôeìwéà óeìwéàc íúäote`a xaecn `ziixaa - ¨¨§¦§¦§¥
mxifgdl ozip `le aef`d oke eztilwn urd slwzd ieynd zngny
z` oall oebk mzencwl mxifgdl ozipy ote`a j` ,mzencwl

.dligzak xyk didi - milkd
did odkdy dpyna epipy.'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëðzl`ey ¦§©©¥¨¨¨¦¦§

,`xnbdàîòè éàîdper .`wec qpkpd ly epinia dlahd z` eyr ©©£¨
meyn ,`xnbdàlà eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨

,ïéîé Cøcdidy dnly dyry mid iabl xn`py weqtdn ok ecnle ¤¤¨¦
ipy lr cnr" my aezkd xn`e ,zygpn zeieyr xwa a"i lr gpen
,dabp mipt dylye dni mipt dylye dpetv mipt dylye xwa xyr
xcq z` aezkd dpn ,"dlrnln mdilr mide dgxfn mipt dylye
jxc siwdl `ae dxfrl qpkpdy ,oini jxc dpetd xcqk mzcinr

.gxfnle mexcle axrnl jk xg`e oetvl dligz jled ,epini
,'eë änà íL äéä íB÷î.dizgzn xtr lhep ddiabn `edykeeðz ¨¨¨¨©¨¨

ïðaø,dheq zyxta weqtd z` `ziixad zyxecøLà øôòä ïîe' ©¨¨¦¤¨¨£¤
äéäéxn`p did `l eli` ,'mind l` ozpe odkd gwi okynd rwxwa ¦§¤

,'okyna didi xy`' `l` ,'okynd rwxwa didi xy`'ïwúé ìBëé̈§©¥
ñéðëéå õeçaîokynl uegn xtr lehil i`yxy mixeaq epiid - ¦©§©§¦

.okynl eqipkdleøîBì ãeîìzazkp jkl -,'ïkLnä ò÷ø÷a' ©§©§©§©©¦§¨
qpkpd xtra ic oi`e okynd zirwxwn xtr lehil jixvy cnll

,`ziixad dkiynn .okynlïkLnä ò÷ø÷a éàdid `l eli` - ¦§©§©©¦§¨
xy` xtrd one' `l` 'okynd rwxwa didi xy` xtrd one' xn`p

,'okynd rwxwaúBîBcø÷a øBtçé ìBëé`l m`y mixeaq epiid - ¨©§§©§
rwxwa xetgle mecxw `iadl jixv ,elhil gepy jx xtr my `vn

.xtrd dpnn lehil okynd'äéäé øLà' øîBì ãeîìzjixv epi`y ©§©£¤¦§¤
`l` ,rwxwa xetglãöék àäeyri,m`íL Léozipy jx xtr ¨¥©¥¨

,zelwa ezgwlàáäm`e ,eze`íL ïéà,gegiz xtríL ïzxtr ¨¥¥¨¥¨
.okynd rwxwdn gwly aygpe ,elhize¯ Cãéà àéðz`ziixaa ©§¨¦¨

xn`p .df oecipa mi`pz ewlgp dipyäéäé øLà øôòä ïîe' ÷åñôá¦¤¨¨£¤¦§¤
,''Bâå,okynd rwxwn xn`p `ly jknïwúî äéäL ãnìîz` §§©¥¤¨¨§©¥

xtrdñéðëîe õeçaîegipdl jixv oi`e ,mind l` ozepe lkidl ¦©©§¦
.lkidd rwxwaïkLnä ò÷ø÷arwxwa xn`p recn ef dhiyl - §©§©©¦§¨

,my gped `le okynl qpked m` s` xyk ixde ,okyndïa éñéà¦¦¤
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déòîLcl`ilnb oaxøîà÷c øéàî éaøìzgpny mrhdy lirl §©§¥§©¦¥¦§¨¨©
y itl ,dcin cbpk dcin meyn `ed ,oixeryd on d`a dheqàéä¦

Búìéëàälread z` -íìBò épãòîezeztl ickdðaø÷ Cëéôì , ¤¡¦¨©£©¥¨§¦¨¨§¨¨
`edy mixery gnwnäîäa ìëàî.déì øîàiaxl l`ilnb oax ©£©§¥¨¨©¥

y meyn ,xacd mrh edfy yxtl okzi `l xi`n,äøéLò çðézä̈¦©£¦¨
øîéîì àkéà éàî äiðòdxiyr dheqdy ote`a `nlya - £¦¨©¦¨§¥©

lik`de`idy ote`a j` ,df mrh okzi mler ipcrn lread z` d
.dnda lk`n d`ian recn ok dbdp `le dipràlàmrh `ed jk ¤¨

,xacdänäa ìëàî dðaø÷ Ck ,äîäa äNòî äéNònL íLk- §¥¤©£¤¨©£¥§¥¨¨¨§¨¨©£©§¥¨
yinyzl dnvr dxiwtny ,dnda dyrn `ed zepfl diyrny myk

.dnda lk`n dpaxw jkl ,dbef oa epi`y inl
.äðùî,dheqd zgpn z` e`iady xg`làéáî äéäodkdìL éìét ¨¨¥¦§¨¥¤

ñøç,qxgn qek -¯ øBikä ïî íéî âBì éöç dëBúì ïúBðåixdy ¤¤§¥§¨£¦©¦¦©¦
.ilka eycwzpy `l` miyecw oi`e ,'miyecw min' dxn` dxezd

øîBà äãeäé éaø`l` ilka ozep epi`úéòéáøy ,miníLk ©¦§¨¥§¦¦§¥
áúka èòînLdheq zlibna miazek oi`y dcedi iax xaeqy - ¤§©¥©§¨

,miweqt hrn `l`íéna èòîî Ckoi` hren azkdy oeiky - ¨§©¥©©¦
.jkl mihren mina ice ,ewgnl miaexn min jixvñðëðodkd ¦§©

Bðéîéì äðôe ìëéäì`l dpet mc`y zeipt lky l"fg eyxc itl - ©¥¨¨¨¦¦
,oini jxc `l` eidiíL äéä íB÷îeztvix x`y jezn hlae xkipy ¨¨¨¨

elcebe ,lkiddäúéä úòaèå LéL ìL àìáèå ,änà ìò änà©¨©©¨§©§¨¤©¦§©©©¨§¨
da äòeá÷ahd ici lrydnixdle dlaha feg`l leki zr §¨¨

.yiy ipa`a ztvexn dlek dzidy dxfrd zirwxwnàeäLk§¤
déaâîyiyd z`ïúBðå ,äézçzî øôò ìèBðåmind qeka xtrd ©§¦©§¥¨¨¦©§¤¨§¥

¯ íénä ìò äàøiL éãk,mina d`xpe xtrd xkip didiyøîàpL §¥¤¥¨¤©©©¦¤¤¡©
'íéîä ìà ïúðå ïäkä ç÷é ïkLîä ò÷ø÷a äéäé øLà øôòä ïîe'¦¤¨¨£¤¦§¤§©§©©¦§¨¦©©Ÿ¥§¨©¤©¨¦

¯rnyn ,'mina ozpe' xn`p `le ,'mind l`' xn`py dnn epiide
.mind lr d`xp didi `l` ,mind jeza rela didi `ly

àðz .àøîâ`ziixaa epipyñøç ìL éìét ,ly qekd didiy jixv ¨¨§¨¥¤¤¤
qxgäLãç,dk`ln lk ea dzyrp `ly -.ìàòîLé éaø éøác £¨¨¦§¥©¦¦§¨¥

,`xnbd zl`eyìàòîLé éaøc àîòè éàîzeidl ilkd jixvy ©©£¨§©¦¦§¨¥
,daiyne .ycgòøBönî éìk éìk øîbiabl xn`p ,dey dxifba ¨©§¦§¦¦§¨

,'miig min lr yxg ilk l`' xn`p rxevnae ,'yxg ilka' dheq
micneleïläl äîilk didiy jixvñøç ïàk óà äLãç ñøç ©§©¨¤¤£¨¨©¨¤¤

äLãç,`xnbd zl`ey .íúäårxevna -ïìðîqxg ilk jixvy £¨¨§¨¨§¨¨
,`xnbd dper .ycgéìk ìà úçàä øBtvä úà èçLå' áéúëc¦§¦§¨©¤©¦¨¤¨¤§¦

¯ 'íééç íéî ìò Nøç,minl ilkd ywedàlL íéiç íén äî ¤¤©©¦©¦©©¦©¦¤Ÿ
¯ äëàìî ïäa äúNòðdzyrp `ly oiirn in md 'miig min' ixdy ¤¤§¨¨¤§¨¨

dk`ln mdaóà ,déìkzeidl jixv ,rxevna xn`pyàlL ©§¦¤Ÿ
,äëàìî Ba äúNòðjixv dheq iabl s`y dey dxifba micnele ¤¤§¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .ycg ilkd didiyéàoic l`rnyi iax cnly oeik ¦
,sqep oic cnlp ok m` ,ilkd iabl dey dxifba rxevn oicn dheq

ïläl äîeidiy jixv ,rxevna -íéiç íéî,ïàk óàjixv dheqa ©§©¨©¦©¦©¨
íéiç íéî,`xnbd dper .dk`ln mda dzyrp `ly -éaøì ©¦©¦§©¦

ìàòîLédey dxifba cnly meyn ,qxg ilk jixv dheqay xaeqd ¦§¨¥
,rxevnn¯ énð éëä`ly oiirn in md dheqd iny mb xaeq ¨¦©¦

enk .dk`ln mda dzyrp,ïðçBé éaø øîàcmd dnøBik éî §¨©©¦¨¨¥¦
dheq in mipikn mdnyïä ïééòî éî øîBà ìàòîLé éaø ,itk - ©¦¦§¨¥¥¥©§¨¥

rxevnn dey dxifba cnly x`azdyøàMî íéøîBà íéîëçå ,©£¨¦§¦¦§¨
¯ ïä úBîéî.dewn inn s` zgwl mileki ¥¥

dey dxifba dheq oic cnly l`rnyi iax lr `xnbd dywn
ixde ,rxevnnCøôéîì àkéà,ef dey dxifbòøBöîl äîdxingdy ¦¨§¦§©©¦§¨
epica dxezd¯ úòìBz éðLe áBæàå æøà õò ïeòè ïkLokle ¤¥¨¥¤¤§¥§¦©©

dheqa ok oi`y dn ,miig mine ycg ilk ekixvdl dxezd dxingd
,`xnbd zvxzn .el` mixac da oi`yäaø øîày jknàø÷ øîà ¨©©¨¨©§¨

miyecw min gwle' dheq iabl,'[Nøç] (ñøç) éìëaxn`p `le ¦§¦¤¤¨¤
ilk `ed o`k xn`py ilkdy rnyn ,min ea ozpe qxg ilk gwle

xnelk ,reciøák Cì ézøîàL éìkaezkd eilr xaic xaky - §¦¤¨©§¦¨§¨

.rxevna xn`py qxg ilkd `ede ,xg` mewna
,`xnbd zx`anàáø øîà`ly opax zrcl dpyna epipyy dn ¨©¨¨

ea dyrpy ilk lehil leki `l` ,ycg qxg ilk didiy ekixvd
,dk`lneðL àìdf xacàlàilkaåéðt eîkàúð àlL`l - Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦§©§¨¨

,y`a yeniya eipt exgyedåéðt eîkàúð ìáàyeniy zngn £¨¦§©§¨¨
,y`a.ïéìeñt,`xnbd zl`eyàîòè éàîzrcl ok oicdy §¦©©£¨

ecnl `ly s`y ,daiyne .rxevnn dheq oic ecnl `l ixde ,minkg
zeidl jixv dheq in ly ilkdy mixaeq lkn ,rxevnnàéîec§¨

íéîcilka miycw min odkd gwle" weqta xn`p ixdy ,dheq ly §©¦
,minl ilkd ywed ,"yxgepzLð àlL íén äî,mzi`xnéìk óà ©©¦¤Ÿ¦§©©§¦

zeidl jixväpzLð àlL.ezi`xn ¤Ÿ¦§©¨
,àáø éòadn ,ilkd ly ezi`xn dpzyi `ly jixvy x`eand itl ¨¥¨¨

milkd m` oicd didi¯ Làä ïLák CBúì ïøéæçäå ,eîkàúðxifgd ¦§©§§¤§¦¨§¦§©¨¥
milkd exfgy cr oyakl milkdeäî ,eðaìúðåxyk ilkd m`d , §¦§©§©

.`l e`eçcéàc ïåék ïðéøîà éîzg` mrt ilkd lqtpy - ¦¨§¦©¥¨§¦§
,dheqd z`wydl¯ eçcéàm` elit` exykdl aey xfeg epi` ¦§

,zipya epalzpøeãä øeãäc ïåék àîìéc Bàezi`xnl xfgy oeik - ¦§¨¥¨©££
iabl epivny dnn di`x `xnbd d`ian .dligzak xyk dpey`xd

,rxevnúòìBz éðLe áBæàå æøà õò øîBà øæòìà éaø ,òîL àz̈§©©¦¤§¨¨¥¥¤¤§¥§¦©©
åéøBçàì Búte÷ ïäa ìéLôäL,enwrzde oda ynzydy -ïéìeñt ¤¦§¦¨¤¨©£¨§¦

rxevnd zxdhl.,`xnbd zwiicn¯ éèLôîe éøãä íúä àäåixd §¨¨¨©§¥¦§§¥
mrt dgcpy oeiky gken `l` ,dligzak mxyiile xefgl xyt`
exgyedy milk mb `linne ,dligzak ezexykl xfed epi` zg`
gikedl oi` ,`xnbd dgec .epalzi m` s` mzexykl mixfeg mpi`

y meyn ,mynéôeìwéà óeìwéàc íúäote`a xaecn `ziixaa - ¨¨§¦§¦§¥
mxifgdl ozip `le aef`d oke eztilwn urd slwzd ieynd zngny
z` oall oebk mzencwl mxifgdl ozipy ote`a j` ,mzencwl

.dligzak xyk didi - milkd
did odkdy dpyna epipy.'eëå Bðéîéì äðôe ìëéäì ñðëðzl`ey ¦§©©¥¨¨¨¦¦§

,`xnbdàîòè éàîdper .`wec qpkpd ly epinia dlahd z` eyr ©©£¨
meyn ,`xnbdàlà eäé àì ,äðBt äzàL úBpét ìk øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§¤¨

,ïéîé Cøcdidy dnly dyry mid iabl xn`py weqtdn ok ecnle ¤¤¨¦
ipy lr cnr" my aezkd xn`e ,zygpn zeieyr xwa a"i lr gpen
,dabp mipt dylye dni mipt dylye dpetv mipt dylye xwa xyr
xcq z` aezkd dpn ,"dlrnln mdilr mide dgxfn mipt dylye
jxc siwdl `ae dxfrl qpkpdy ,oini jxc dpetd xcqk mzcinr

.gxfnle mexcle axrnl jk xg`e oetvl dligz jled ,epini
,'eë änà íL äéä íB÷î.dizgzn xtr lhep ddiabn `edykeeðz ¨¨¨¨©¨¨

ïðaø,dheq zyxta weqtd z` `ziixad zyxecøLà øôòä ïîe' ©¨¨¦¤¨¨£¤
äéäéxn`p did `l eli` ,'mind l` ozpe odkd gwi okynd rwxwa ¦§¤

,'okyna didi xy`' `l` ,'okynd rwxwa didi xy`'ïwúé ìBëé̈§©¥
ñéðëéå õeçaîokynl uegn xtr lehil i`yxy mixeaq epiid - ¦©§©§¦

.okynl eqipkdleøîBì ãeîìzazkp jkl -,'ïkLnä ò÷ø÷a' ©§©§©§©©¦§¨
qpkpd xtra ic oi`e okynd zirwxwn xtr lehil jixvy cnll

,`ziixad dkiynn .okynlïkLnä ò÷ø÷a éàdid `l eli` - ¦§©§©©¦§¨
xy` xtrd one' `l` 'okynd rwxwa didi xy` xtrd one' xn`p

,'okynd rwxwaúBîBcø÷a øBtçé ìBëé`l m`y mixeaq epiid - ¨©§§©§
rwxwa xetgle mecxw `iadl jixv ,elhil gepy jx xtr my `vn

.xtrd dpnn lehil okynd'äéäé øLà' øîBì ãeîìzjixv epi`y ©§©£¤¦§¤
`l` ,rwxwa xetglãöék àäeyri,m`íL Léozipy jx xtr ¨¥©¥¨

,zelwa ezgwlàáäm`e ,eze`íL ïéà,gegiz xtríL ïzxtr ¨¥¥¨¥¨
.okynd rwxwdn gwly aygpe ,elhize¯ Cãéà àéðz`ziixaa ©§¨¦¨

xn`p .df oecipa mi`pz ewlgp dipyäéäé øLà øôòä ïîe' ÷åñôá¦¤¨¨£¤¦§¤
,''Bâå,okynd rwxwn xn`p `ly jknïwúî äéäL ãnìîz` §§©¥¤¨¨§©¥

xtrdñéðëîe õeçaîegipdl jixv oi`e ,mind l` ozepe lkidl ¦©©§¦
.lkidd rwxwaïkLnä ò÷ø÷arwxwa xn`p recn ef dhiyl - §©§©©¦§¨

,my gped `le okynl qpked m` s` xyk ixde ,okyndïa éñéà¦¦¤
øîBà äãeäé`a df `xwn¯ àéáäìzeaxlò÷ø÷ , §¨¥§¨¦©§©
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íéîìBò úéáe ïBòáâå áBð äìéLmpi`y s`y ,ycwnd zia - ¦Ÿ§¦§¥¨¦
.dheq zyxt mda zbdep okyn mi`xwpBðéà ,øîBà íçðî ïa éñéà¦¦¤§©¥¥¥

éøöCozip ixdy ,dheq zyxt ea bdpzy ycwnd z` zeaxl weqt ¨¦
,xnege lwn z`f cenlläl÷ äàîeèa äîedqipk xeqi` - ©§§¨©¨

,zxka epicy d`neha ycwnláeúkä ÷ìç àìokynd oia Ÿ¨©©¨
.ycwnlLéà úLà úàîeèadz`nehy ,dlrapyäøeîçixdy §§©¥¤¦£¨

,wpga dzzinïkL ìk àìdwceal ycwne okynd eeyedy Ÿ¨¤¥
.mkezn dxraleïk íà,ycwn zeaxl jixv oi`yãeîìz äî ¦¥©©§

øîBìazkp jxev dfi`l -,'ïkLîä ò÷ø÷a',mgpn oa iqi` xne` ©§©§©©¦§¨
zeaxl `a df `xwny¯ Búte÷ CBzî àéáé àlLdfa ic `ly ¤Ÿ¨¦¦¨

rwxwa egipi uegdn e`ianyk `l` ,okynd jezl xtrd qipkny
d`iady zncewd `ziixaa `pzd zrck ,elhi myne okynd

.`xnbd
,`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íL ïéàeizeaiaqae okyna - ¦©§¨§¥¨

øôò,dheqd ina zzl gegizøôà ïziL eäî,dpde .xtrd mewna ¨¨©¤¦¥¥¤
zia ewlgpe ,'xtra edqke' dxeza xn`p mcd ieqik zevn iabl
.e`l e` ieqikl xyke xtr iexw xt` mb m`d lld ziae i`ny

,`xnbd zxne`¯ Cì éòaéz àì éànL úéác àaélàoi` i`cey ©¦¨§¥©©Ÿ¦¨¥¨
oeik ,dheq inl xyk xt`døôò éeøwL øôà eðéöî àì éøîàc§¨§¦Ÿ¨¦¥¤¤¨¨¨

dheql xyk epi`y oicd `ed ,mcd ieqikl xyk epi`eéòaéz ék .¦¦¨¥
eðéöî éøîàc ìlä úéác àaélà Cì,dnec` dxt xt` iabløôà ¨©¦¨§¥¦¥§¨§¦¨¦¥¤

øôò éeøwL,mcd ieqikl xyk okleéàî.dheq in iabl oicd `di ¤¨¨¨©
m`døôò éøwéàc áb ìò óà,àëäy dheq iabl'ïkLnä ò÷ø÷a' ©©©§¦§¥¨¨¨¨§©§©©¦§¨

áéúk.xt` hrnl ,okynd rwxwl dnec didiy jixvy miyxec - §¦
àîìéc Bà,xtrk xyk xt` didi dheq iabl mb lld zia zrcly ¦§¨

e'ïkLnä ò÷ø÷a' éàäe` azkp¯ äãeäé ïa éñéàãëì`ay ©§©§©©¦§¨§¦§¦¦¤§¨
e` ,minler ziaa mb dheq oic zeaxlàeä íçðî ïa éñéàãëìe§¦§¦¦¤§©¥

éúàceqipkny dna ic `le ,rwxwa egipdl jixvy cnll - §¨¥
,wtqd heytl di`x `xnbd d`ian .okynlòîL àzepipy ¨§©

`ziixaaìLa ,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc ,äL §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥¦§Ÿ¨
úBîB÷îd`aäëìäe ,ipiqn dynl¯ úá÷Bòxn`pd z` zxwer §£¨¨¤¤

a yexita.àø÷î,md el`eäøîà äøBzämcd ieqik zyxta ¦§¨©¨¨§¨
edqke enc z` jtye""øôòa,`wec xtra zeqkl jixvy -äëìäå ¤¨¨©£¨¨

zeqkl i`yxy dxn` ipiqn dynl.øác ìëaok enkäøBzä §¨¨¨©¨
äøîàp ini lk" ,ey`x zexry glbl xifpd xeqi` iablxrz exfp xc ¨§¨

glbl `ed xeqi`dy ,"ey`x lr xari `läëìäå ,øòzadynl ©©©©£¨¨
ey`x zexry z` xiardl xeq` xifpdy dxn` ipiqn.øác ìëa§¨¨¨

ok enkäøîà äøBzäozpe zzixk xtq dl azke" zezixk hb iabl ©¨¨§¨
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סוטה. היה מביא - פרק שני דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(iriax meil)

eteb lk z` glbny xaeqy mirbpa dpynd ly `pzdeúòìãks` ¦§©©
dkld meyn epi` ,dipy zglbza`l` ,ipiqn dynléaø épî©¦©¦

,àéä àáé÷ò,l`rnyi iaxk hxte llka dxezd z` yxec epi`y £¦¨¦
`l`éèeòéîe ééeaéø Léøãczeaxl `a oexg`d llkd eixacle - §¨¦¦¥¦¥

zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
dnec` dxt xt` iablúàèçä úôøN øôòî àîèì eç÷ìå"ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

,"ilk l` miig min eilràéðúå,,ïBòîL éaø øîàxn`p dn iptn §©§¨¨©©¦¦§
'xtr'àeä øôò éëå,,àeä øôà àìäå`l`áeúkä äpéL §¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨

BòîLîaxt` mewna xtr azkeepîéä ïeãì ,dxt cnlpy ick - §©§¨¨¥¤
a dheqn dnec`¯ ïàk øîàð ,äåL äøéæbdnec` dxt xt`a §¥¨¨¨¤¡©¨

'ïläì øîàðå ,'øôòdheq iabl -ïläl äî ,'øôò',dheq iabl - ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dheq(iriax meil)

eteb lk z` glbny xaeqy mirbpa dpynd ly `pzdeúòìãks` ¦§©©
dkld meyn epi` ,dipy zglbza`l` ,ipiqn dynléaø épî©¦©¦

,àéä àáé÷ò,l`rnyi iaxk hxte llka dxezd z` yxec epi`y £¦¨¦
`l`éèeòéîe ééeaéø Léøãczeaxl `a oexg`d llkd eixacle - §¨¦¦¥¦¥

zenewn s` glbl jixvy xaeq okle ,hxtd oirk mpi`y mixac s`
.xry qepik zenewn mpi`e mi`xp mpi`y xnelk ,hxtd oirk mpi`y
lk glbl jixv ,herine ieaixa dxezd z` zyxecy drcly epivne

.etebàéðúcweqta xn`p ,`ziixaaúà çìâé éòéáLä íBéá äéäå' §©§¨§¨¨©©§¦¦§©©¤
äaéø 'BøòN ìkxn`p okn xg`le ,exry lk z` glbiy weqtd ¨§¨¦¨

èòéî ,'åéðéò úaâ úàå Bð÷æ úàå BLàø úà'jixv epi`y weqtd ¤Ÿ§¤§¨§¥©Ÿ¥¨¦¥
jynda xn`py dnae .el` oirk zenewn `l` glblìk úàå'§¤¨

øæç 'çìâé BøòNweqtdäaéøåzenewn x`y s` glbl jixvy, §¨§©¥©¨©§¦¨
weqtdy ote`ay `ed llkde,äaéøå èòéîe äaéøoexg`d ieaixd ¦¨¦¥§¦¨

e xfgäaéø éàî .ìkä äaéø,df ieaixadéôeb déleëc äaéø- ¦¨©Ÿ©¦¨¦¨§¥¥
glbl jixv xry qepik mewn mpi`e mi`xp mpi`y zenewn s`y.

¯ èòéî éàîe,hxtdn hrnzd mewn dfi`CBúaL øòéN èòéî ©¦¥¦¥¥¨¤§
¯ íèBçä,dipy zglbza glbl rxevnd jixv oi` df mewn z`y ©¤

.hxtl llk dnec epi`y oeik
,zl`eye dwtzqdy dnl `xnbd zxfegdìò éåä éàîxt` m`d - ©¨¥£¨

e`l e` xtrd mewna dheq inl xyk.,di`x `xnbd d`ianàz̈
,áø øîà éMà øa àðeä áø øîàc ,òîLm`¯ íL ïéàrwxwa §©§¨©©¨©©¦¨©©¥¨

okyndøôò,dheqd inl÷øé úéáea÷ø àéáîawxpy wxi ixexit - ¨¨¥¦©§¦¨¨
,xtr oirk dyrpe xxetzdeLc÷îeokynd rwxw lr ezgpda §©¥

xt`y oicd `ed ok m`e ,dheq ina epzep jk xg`e jka ycwzne
,`xnbd dgec .dheq inl xykàéä àìå`l` ,oekp ienicd oi` - §Ÿ¦

`wecøôò éàåäc àeä ÷øé úéáea÷øj` ,dheq inl ie`x okleøôà ©§¦¨¨©£©¨¨¥¤
øôò éàåä àì.dheq inl ie`x epi`e Ÿ£©¨¨

ìL ,ïðaø eðz .íénä ìò äàøiL éãkäLmda epipy mixac §¥¤¥¨¤©©©¦¨©¨¨§Ÿ¨
yeàøiL ïéëéøöiabl ok x`azp epzpyna ,oirl mixkipeøôò §¦¦¤¥¨£©

äèBñ.mind ipt lr d`xiy xeriyk zzl jixvy¯ äøt øôàå ¨§¥¤¨¨
xeriyk oziy jixv ,mina dxtd xt` z` gipne z`hg in dyeryk

.mind ipt lr xt`d d`xiy¯ äîáé ÷Bøåz` mail maid o`nnyk §§¨¨
dybpe" dxezd dxn` ,`ypil zxzen zeidl el zvlege eig` zy`

pwfd ipirl eil` eznai,"eipta dwxie elbx lrn elrp dvlge ,mi
.xkip wexdy rnyn 'mipwfd ipirl' azkpy dnneéaø íeMî¦©¦

øBtö íc óà ,eøîà ìàòîLéjixv ,rxevn zxdha dyrpd - ¦§¨¥¨§©©¦
,`xnbd zl`ey .mina xkip mcd didiy xeriyk epzilàîòè éàî©©£¨

ìàòîLé éaøc,zx`ane .ze`xdl jixv xetivd mcyáéúëciabl §©¦¦§¨¥¦§¦
z`e ux`d ur z`e dze` gwi digd xetvd z`" rxevnd zxdh

aef`d z`e zrlezd ipyàéðúå ,"'Bâå øtöä íãa íúBà ìáèå§¨©¨§©©¦Ÿ§§©§¨
' wx xn`p did m` ,`ziixaaìBëé ,'íãayxtl mileki epiid - §©¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íéna àìå íãamb xn`p jkl - §¨§Ÿ©©¦©§©
'íéna'e .éà' wx xn`p didìBëé ,'íéîyxtl mileki epiid - ©©¦¦©¦¨

wx mlahiyøîBì ãeîìz ,íca àìå íéna' mb xn`p jkl -,'íãa ©©¦§Ÿ©¨©§©§©
ãöék àämdipy miiwníéî àéáî ,jixve ,xetiv mc mda axrne ¨¥©¥¦©¦

xeriyk mind eidiyïäa økéð øBtéö ícLdliah dfa miiwne ¤©¦¦¨¨¤
.minae mcaänëåmda xkip xetivd mcy mind xeriy `ed¯ §©¨

.úéòéáø§¦¦
,`xnbd zx`anïðaøåmixacd llka xetivd mc z` epn `ly §©¨¨

weqtdn gikedl oi`y mixaeq ,e`xiy mikixvyzeidl mcd jixvy
`l` ,mina xkipàeääjxved weqtd -déôeâìoicd xwirl - ©§¥

minae mca liahdl jixvyàðîçø øîà÷ éëäc ,dxn`y dna §¨¦¨¨©©£¨¨
,'mind lr dhegyd xetvd mca digd xetvd z`e mze` lahe'

yíéîáe íãa ìéaèàzx`an .xkip didiy jixv oi` j` ,eicgi ©§¦§¨§©¦
`xnbd,ìàòîLé éaøåjxved ixd ,xkip didiy jixvy cnl oipn §©¦¦§¨¥

`xnbd zvxzn .oicd xwir z` epcnll weqtdïk íàzrck - ¦¥
oi`y s`e mine mca mlahiy eprinydl `l` aezkd `a `ly ,opax

,xkip mcdàðîçø áBzëìwx,'íäa ìáèå'xn`p xak ixdy ¦§©£¨¨§¨©¨¤
axern mcde miigd mind lr xetivd z` hgeyy mcewd weqta

,minaél änì 'íénáe íãa',ok dazke dxezd dxfg recn - §©©©¦¨¨¦
gxkda¯ økéðìzx`an .mina xkip mcd didiy jixvy eprinydl §¦¨
,`xnbdïðaøå,ok gikedl oi`y exaq l`rnyi iax lr ewlgpy §©¨¨
y meyn'íäa ìáèå' àðîçø áúk éà,'minae mca' azkp did `le ¦¨©©£¨¨§¨©¨¤

àðéîà äåädyri `l` ,mina mcd z` miaxrn oi`y¯ éàä £¨£¦¨©
zg` dliahdéãeçì,mca¯ éàäåztqep dliahdéãeçì,mina §¥§©§¥

okl'íénáe íãa' àðîçø áúky epcnllïáøòì êéøö.eicgi ¨©©£¨¨§©©©¦§¨§¨
,`xnbd zx`anìàòîLé éaøåy df oicy xaqïáøòì êéøö,cgi §©¦¦§¨¥§¨§¨

n cnlp,àðéøçà àø÷yúçàä øBtöä úà èçLå" áéúkilk l` §¨©£¦¨§¦§¨©¤©¦¨¤¨
"miig min lr yxg¯ 'Bâå,mind lr xetivd z` hgeyy oeike §

,`xnbd zx`an .miaxern mcde mind `linnïðaøåekxvedy §©¨¨
y exaq ,'minae mca'n df oic cenlléàcnlpàeääîweqtdn - ¦¥©

,miaxern mcde mindy mircei epiid `l ''ebe xetvd z` hgye'
`l`àðîì Ceîñ déèçLéì àðéîà äåäz` hegyl jixv - £¨£¦¨¦§£¥¨§¨¨

,mind mr ilkl jenq xetvdeäðéè÷ðéðåeicia fg`i -ïéãéøååìly §¦§§¦§¦§¦¦
`l` ,mind eay ilkl mcd `vii `ly ote`a dhegyd xetvd

àðéøçà àðîa íãì déìa÷ìeilka lawi micixeedn mcd z` - §©§¥§¨§¨¨©£¦¨
cxtpa ilk lka leahie ,xg`ïì òîLî à÷ ,lahe' xn`p jkl - ¨©§©¨

mdyk cgi mdipya leahl jixvy eprinydl ,'mcae mina
.miaxern

zxdh oic iabl `xnbd zwtzqn,rxevndäéîøé éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§§¨
,àøéæ éaøîxetiv rxevnd `iada oicd cvikäìBãbmc da yie ¥©¦¥¨§¨

min ziriaxd mr ilkl dnc jtypyke ,daexníénä úà úçcîe ,©¤¤¤©©¦
xetiv dzid m` e` .min da didy llk xkip `le mck lkd d`xp -

äpè÷,min ziriaxd mr ilkd l` dnc jtypyke ,hren dncy §©¨
íénä éðtî úéçãðå,mina mcd xkip `l -¯ eäîmixyk m`d §¦§¥¦§¥©©¦©

.rxevnd zxdhldéì øîà,`xif iax¯ Cì àðéîà åàì`l ike ¨©¥¨£¦¨¨
,xak jl izxn`àúëìéäî øáì CLôð ÷étz àìxdxdz l` - Ÿ©¦©§¨§©¥¦§§¨

minkg exn`y mixeriyd xg`.jiiy epi` ea zwtzqdy wtqde
exn`y ziriax xeriyy meyn ,ze`ivnaeøòéL øBøc øBtöa ,§¦§¦£

,ïðaøeCì ïéàxexc xetväìBãbick cr lk ax dncyúçcnL ©¨¨¥¨§¨¤©¤¤
íénä úàyiy xkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤©©¦

,min zaexrzaCì ïéàåxexc xetväpè÷,jk lk hren dncy §¥¨§©¨
ãpLíénä éðtî úéçxkip didi `l min ziriaxa eaxrz m`y - ¤¦§¥¦§¥©©¦

mina mcd.
ozep eilre ,dligza mind ozep ,`ed dheqa xtrde mind zpizp xcq
gwi ,okynd rwxwa didi xy` xtrd one" xn`p oky ,xtrd z`

,`ziixaa epy jk lre ."mind l` ozpe odkd,ïðaø eðzm`íéc÷ä ¨©¨¨¦§¦
d z` ozpeøôòozpy mcew ilkaìeñt ,íénì,dheqd z`wydl ¨¨©©¦¨

z` ozepy ixd ,"mind l` ozpe odkd gwi 'eke xtrd one" xn`py
xn`p dyxtd seqae ,xtrd lr mind z` `le mind l` xtrd
xcqk zeyrl jixvy cnll ,"z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre"

.dyxta xn`pyøéLëî ïBòîL éaøåz` ozp m` s` carica §©¦¦§©§¦
`xnbd zx`an .mind z` ozpy mcew xtrdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

ïBòîL,aezkd xcqk dyr `l m` s` carica xiykdyáéúëc ¦§¦§¦
dnec` dxt xt` iablúàèçä úôøN øôòî àîèì eç÷ìå"ozpe §¨§©¨¥¥£©§¥©©©¨

,"ilk l` miig min eilràéðúå,,ïBòîL éaø øîàxn`p dn iptn §©§¨¨©©¦¦§
'xtr'àeä øôò éëå,,àeä øôà àìäå`l`áeúkä äpéL §¦¨¨©£Ÿ¥¤¦¨©¨

BòîLîaxt` mewna xtr azkeepîéä ïeãì ,dxt cnlpy ick - §©§¨¨¥¤
a dheqn dnec`¯ ïàk øîàð ,äåL äøéæbdnec` dxt xt`a §¥¨¨¨¤¡©¨

'ïläì øîàðå ,'øôòdheq iabl -ïläl äî ,'øôò',dheq iabl - ¨¨§¤¡©§©¨¨¨©§©¨
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dheq(iying meil)

miweqtd - 'miieeiv' ,cg`d .mipipr dylyl zwlgp dheq zyxt
zel` ,zereay' ,ipyd .dheq oipra zeyrl dn dxezd deevn mda
zellwde zel`d ,zereayd zex`ean mda miweqtd mdy ,'zellwe
mdy ,'zelaw' ,iyilyde .dzpif ok` m` dy`d lr elegiy
,zereayd z` dnvr lr dy`d zlawny azkp mda miweqtd
azek did dn mi`pzd ewlgpe .odkd dilr ligny zellwde zel`d

.mina wgnpe dheqd zlibna odkd
Bì àa .äðùîodkdäléânä úà áBzëì,dheqd lyäæéàî ¨¦§¤©§¦¨¥¥¤

íB÷îweqt -,áúBk àeäaezkl ligzn xi`n iax zrclíà(å)"î ¨¥¦§¦
Léà áëL àìjze`CLéà úçz úéèN ék zàå ,'Bâåinn iwpd Ÿ¨©¦§§©§¦¨¦©©¦¥

dl`d mixx`nd mixndáúBk Bðéàå ."xn`py weqtd zligz z` §¥¥
,okn xg`läMàä úà ïäkä òéaLäå'odkd xn`e dl`d zraya §¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨

dy`l'df wlg lr blcn `l` ,áúBëåweqtd jynd z`'ä ïzé" §¥¦¥
ìå äìàì CúBàäòáL,dav jpha z`e zltep jkxi z` 'd zza ¨§¨¨§¦§ª¨

éòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe,"Cøé ìtðìå ïèa úBaöì ,C ¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥
,dheq zlibna odkd azek o`k cráúBk Bðéàåxn`py dn z` §¥¥

weqtd jyndaøîBà éñBé éaø ."ïîà ïîà äMàä äøîàå"§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¦¦¥
e ,'ebe jze` yi` aky `l m`'n aezkl ligzn÷éñôî äéä àìŸ¨¨©§¦

weqtd zligz mb azek did `l` ,dxcqk dyxtd zaizka
mbe ,"dy`l odkd xn`e dl`d zraya dy`d z` odkd riayde"

."on` on` dy`d dxn`e" dnvr lr zlawny dlawd z`éaø©¦
áúBk Bðéà Bîöò ìk øîBà äãeäé`le ,envra odkd xdfi - §¨¥¨©§¥¥

aezkiàlà,miweqta zeyxetnd zel`d z`äìàì CúBà 'ä ïzé" ¤¨¦¥¨§¨¨
ìåéòîa älàä íéøøàîä íénä eàáe" ,"Bâå äòáL"Bâå C,Bðéàå §¦§ª¨§¨©©¦©§¨£¦¨¥¤§¥©¦§§¥

áúBkweqtd meiqa xn`py dnà ïîà äMàä äøîàå""ïî. ¥§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
.àøîâ,`xnbd zl`eyéâìôéî à÷ éàîami`pzd ly mnrh dn - §©¨¦§§¥

,daiyne .azek did okidn ewlgpy¯ éâìôéî÷ àø÷ éàäaewlgp §©§¨¨¦§§¥
`xwnd yexcl cvikéaø ,"øôña ïäkä äìàä úìàä úà áúëå"§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤©Ÿ¥©¥¤©¦

,øáñ øéàîz` azke' xn`p did m`,'úBìàepi`y mixeaq epiid ¥¦¨©¨
d z` `l` azekLnî úBìàxn`p jkl ,miweqta zeyxetnd - ¨©¨
úBaøì ,'úBìàä'd z` mb azeky -.úBëøa úîçî úBàaä úBìì÷ ¨¨§©§¨©¨¥£©§¨

xn`py dne'älà',zexg` `le el` zel` aezkiy ernyny ¥¤
éèeòîìd z` dheq zlibna azek epi`y -äøBz äðLîaL úBìì÷ §©¥§¨¤§¦§¥¨

`eaz ik zyxta exn`py zellw -.xn`py dne'älàä'xezia ¨¥¤
,`"'d¯ éèeòîìd z` azek epi`yúBàåeöodkl dxezd dzeivy §©¥©¨

,dy`d z` riaydlúBìa÷åzxne`y ,dy`déñBé éaøå .ïîà §©¨¨¥§©¦¦
y xaq ,wiqtn did `ly xaeqdeälekzeyxcp zeyxcd lk - §

¯ zøîà÷ãkxi`n iax yxcy dn caln ,xi`n iax yxcy itk ¦§¨¨§©§
iqei iax wlg df lr ,zelawe ze`ev hrnl `ay 'dl`d' ly `"ddn

azke' xn`py dnny xaqeúà`a 'z`' ly xezid ,'dl`d zel`d ¤
úBaøìmb azekyúBìa÷å úBàåeö,`xnbd zx`an .øéàî éaøå §©©¨§©¨§©¦¥¦

y meyn `ed ,ok yxc `lyLéøc àì íéúà.dxezd lkaéaøå ¤¦Ÿ¨¦§©¦
äãeäédlawd z` azek epi` oke ,'jze` 'd ozi'n wx azeky xaeqd §¨

y ,enrh ,dyxtd seqayeälekweqta exn`py `"ddéèeòéîa §§¦¥
¯ eäì Léøc,yxc jke ,hrnl mi`aLnî úBìà ,'úBìà'azeky - ¨¦§¨¨©¨

miweqta zeyxetnd zel`d z`,'úBìàä' ,`a `"ddéèeòîì ä ¨¨§©¥
azek epi`yúBëøa úîçî úBàaä úBìì÷aky `l m`' epiidc - §¨©¨¥£©§¨

,''ebe'älà'`aéèeòîìd z` azek epi`y,äøBz äðLîaL úBìì÷ ¥¤§©¥§¨¤§¦§¥¨
e'älàä'`a.úBìa÷å úBàåeö éèeòîì ¨¥¤§©¥©¨§©¨

,`xnbd zl`eyøéàî éaøåd`a 'zel`d' ly `"ddy xaeqd §©¦¥¦
'dl`d' ly `"dde ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxl

,dxez dpynay zellw azek epi`y hrnl d`aé"ä éàä àðL éàî©§¨©¥
'zel`d' lydéa éaøîc,zeaxl d`ay yxecy -éàä àðL éàîe ¦§©¥¥©§¨©

é"ä'dl`d' lydéa èéòîcxaeq epi`e ,hrnl d`ay yxecy - ¥§¨¦¥
xi`n iax xaq ,`xnbd zx`an .hrnl e`a mdipyy dcedi iaxk

y¯ àéeaéøc déaâc é"ä`idy ,'zel`d' zligza dxn`py `"d ¥§©¥§¦¨
,zel`d z` azeky - zeaxl d`ay dlinàéä àéeaéød`a - ¦¨¦

eli`e ,zekxa zngn ze`ad zellw mb azeky zeaxldéaâc é"ä¥§©¥
àèeòéîcd`ay dlin `idy ,'dl`d' zligza dxn`py `"d - §¦¨

,dxez dpynay `le el` zel` azeky - hrnl¯ àèeòéîd`a ¦¨
.zelawe ze`eev azek epi`y hrnl

weqtd z` s` odkd azek xi`n iax zrcl recn ,`xnbd zl`ey
,'iwpd 'ebe jze` yi` aky `l m`'øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦

y rcpe ,e`l oeyla xnel icy ,`nlraììkîxn`yäzà åàì ¦§¨¨©¨
òîBL- jtidd z`ïä`l ,dkxa ernyny df weqtn `linne , ¥©¥

eze` miazek recn ok m`e ,dwpz `l dzhy m`y - dllw zrnyp
m` dl exn`py zellwd `l` da miazek oi`y ,dheq zlibna

,`xnbd zx`an .dzhyíeçðz éaø øîàzernyn df weqta yi ¨©©¦©§
y oeik ,dllwáéúk 'é÷pä'weqtd yxcpe ,iwpid `le xqg aizka ¦¨¦§¦

oeyln - iwpd ,jyi` zgz d`neh zihy `l m` ,mipte` ipya
.wpg oeyln - iwpg ,zihy m`e ,zeiwp

äMàå Léà ,àáé÷ò éaø Léøcy mi`eypeëæmdipy mikled - ¨¦©¦£¦¨¦§¦¨¨
,mit`ep mpi`e dxyi jxcaäðéëLdiexy,ïäéðéaly eny ixdy §¦¨¥¥¤

.dy`a `"de yi`a c"ei ,mda `vnp d"awdeëæ àìmikled mpi` - Ÿ¨
`"dde yi`dn c"eid ,mdipian eny wlqn d"awd ,dxyi jxca

y`de ,y`e y` mdy `vnpe ,dy`dnïzìëBà Là.,àáø øîà ¥§©¨¨©¨¨
,ekf `l m`äMàãedy`d ly y`d -àôéãò ,xzei dyw - §¦¨£¦¨

,lek`l zxdnneLéàcîyi`d lyn,(àîòè éàî) ,y meynéàä ¦§¦©©£¨©
dy`d ly y` -óøöîzeize`d eid `"dd dwlzqdy iptl mb - §¨©

xdn y`d zwlcp okle ,cgi y`¯ éàäå ,,yi`d ly y`óøöî àì §©Ÿ§¨©
.rvn`a dwiqtd dpikyd ly c"eid -

,äèBñì øôò àáä äøBz äøîà äî éðtî ,àáø øîàm`y xnel ¨©¨¨¦§¥¨¨§¨¨¨¥¨¨§¨
äúëæ,dzpif `ly dxedh d`vnpy -íäøáàk ïa äpnî àöBé ¨§¨¥¦¤¨¥§©§¨¨

déa áéúëc ,eðéáàikp`e","øôàå øôòm`e¯ äúëæ àì,dzpify ¨¦¦§¦¥¨¨§¥¤Ÿ¨§¨
e zenz.døôòì øBæçzceríäøáà øîàL øëNa ,àáø Léøc ©§©£¨¨¨¦¨¨¦§©¤¨©©§¨¨

,'øôàå øôò éëðàå' eðéáàezepzeepr zcin z` d`xdeåéða eëæ , ¨¦§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¨¨¨
úBöî 'áìzevnl ,xt`e xtrl zekiiydäøt øôà,dnec`øôòå §¦§¥¤¨¨©£©

äèBñ,xt`e xtra zekiiy zeevnd el` wx ike `xnbd zl`ey . ¨
énð àkéàäåzevn,ícä éeqék øôòdfl ekfy xn` `l recne §¨¦¨©¦£©¦©¨

,`xnbd zvxzn .'xt`e xtr ikp`e' mdxa` zxin` zekfaíúä̈¨
,mcd ieqik zevnaàkéà äåöî øLëädevn meiw dfa yi -,j` ¤§¥¦§¨¦¨

àkéì äàðäxtre dxt xt` la` ,ef devn meiw mvrn d`pd oi` - £¨¨¥¨
oke zn z`nehn mixdhpy ,dxt xt`a ,mneiwa d`pd yi ,dheq
.ezy`l yi` oia mely `iany ,dheq xtrae ,lbrd oeer lr xtkn
mixfnn eaxi `ly lirei dzpify xxazi m`e ,dzpif m` xxany oke
lrn frld zlhan oke rxfa zcwtpy lirei dzpif `l m`e ,l`xyia

.dipa
cerãòå èeçî íà" ,eðéáà íäøáà øîàL øëNa ,àáø Løc̈©¨¨¦§©¤¨©©§¨¨¨¦¦¦§©

ìòð CBøN,lfbd on wgxzpy - "jl xy` lkn gw` m`eåéða eëæ §©©¨¨¨
df cbpk,úBöî 'áìl ekf 'hegn' xn`y dn cbpk,úìëz ìL èeç §¦§¤§¥¤

l ekf 'lrp jexy' xn`y dn cbpke.ïélôz ìL äòeöøezl`ey §¨¤§¦¦
,`xnbdïélôz ìL äòeöø àîìLa,devnd meiw mvrn d`pd yi ¦§¨¨§¨¤§¦¦

éìò àø÷ð 'ä íL ék õøàä éîò ìk eàøå" áéúëcE"jnn e`xie, ¦§¦§¨¨©¥¨¨¤¦¥¦§¨¨¤
àéðúå,`ziixaaøîBà ìBãbä øæòéìà éaø'd myy mi`ex cvik §©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥

,l`xyi lr `xwpLàøaL ïélôz elàly myd aex mda yiy - ¥§¦¦¤¨Ÿ
,zerevxa z"lcde ,mizaay xerd hnwa daezk o"iydy ,d"awd
zevnn d`pdd `id efe l`xyin mi`xi ux`d inr df ici lre

.oilitzàéä éàî úìëz ìL èeç àlàl`xyil yiy d`pdd ¤¨¤§¥¤©¦
devn lr `l` 'eke xkya' mixne` `ly x`azd ixde ,ef devnn

`xnbd zvxzn .dneiwa d`pd yiy,,ef devn meiwa d`pd yi
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קפג
oifge` mipy` cenr fi sc oey`x wxtdheq

.CúBà Léà áëL àì íàeî .'éðúîzngn zF`Ad zFllw odW ,'Fbe d`nh zihU `l m`e ©§¦¦§¦Ÿ¨©¦¨§¦Ÿ¨¦ª§¨§¤¥§¨©¨¥£©

z`nhp ike KWi` zgY d`nh zihU iM Y`e ,iwPd `l zihU m` `d rnWnC ,zFkxA§¨§©§©¨¦¨¦Ÿ¦¨¦§©§¦¨¦ª§¨©©¦¥§¦¦§¥

oixEcq od Kke ,'Fbe mixx`nd miOd E`aE 'Fbe KOr KFzA drEaWle dl`l KzF` 'd oYi 'Fbe§¦¥¨§¨¨§¦§¨§©¥§¨©©¦©§¨£¦§§¨¥§¦

wiqtn dX`l odMd xn`e dl`d zrEaWA dX`d z` odMd riAWdEW `N` ,dWxRA©¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨§¨©©Ÿ¥¨¦¨©§¦

`N` Fpi`C FazFM Fpi`e ,KzF` 'd oYi W`xA§Ÿ¦¥¨§¥§§¥¤¨

E`aE sFqA mbe ,DriAWdl odMd dEvOW d`eEv©¨¨¤§©¤©Ÿ¥§©§¦¨§©§¨

Kxi liRple ohA zFAvl KirnA mixx`nd miOd©©¦©§¨£¦§¥©¦©§¤¤§©§¦¨¥

EpiidC ,dX`d dxn`e `xwOd sFq azFM Fpi ¥̀¥©¦§¨§¨§¨¨¦¨§©§

on Ff oi`e ,drEaW dilr lAwY dX`dW dlAw©¨¨¤¨¦¨§©¥¨¤¨§¨§¥¦

:zFl`d.÷éñôî äéä àìakW `l m` ligzdXn ¨¨Ÿ¨¨©§¦¦¤¦§¦¦Ÿ¨©

d`eEv azFM didW ,on` on` cr KzF` Wi ¦̀¨©¨¥¨¥¤¨¨¥©¨¨

dxn`eC dlAwe dX`d z` odMd riAWdeC¦§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨§©¨¨¦§¨§¨

:on` on` dX`d.Bîöò ìk,`Ed `nlrA `pWl ¨¦¨¨¥¨¥¨©§¦§¨§¨§¨

l zFl` `N` azFM `di `NW FnvrA xdGi,FCa ¦¨¥§©§¤Ÿ§¥¥¤¨¨§©

did `l iwPde KzF` Wi` akW `l m` ENt`e©£¦¦Ÿ¨©¦¨§¦¨¦Ÿ¨¨

dxn`e azFM Fpi`e ,odMd riAWde y"ke ,azFM¥§§¦§¦©©Ÿ¥§¥¥§¨§¨

:dGd `xwOd sFq `EdW on` on` dX`d'îâ ¨¦¨¨¥¨¥¤©¦§¨©¤

.Lnî úBìàmixx`nd miOd E`aE ,KzF` 'd oYi ¨©¨¦¥¨¨©©¦©§¨£¦

:'Fbe KirnA dN`d.'åëå úBàaä úBìì÷iOn iwPd ¨¥¤§¥©¦§§¨©¨§¦¨¦¦¥

:mixOd.älà:`Ed `hErin.äøBú äðLîaLi`C ©¨¦¥¤¦¨¤§¦§¥¨§¦

rnWn ded xtqA zFl`d z` azke `xw azM̈©§¨§¨©¤¨¨§¥¤£¨©§©

dl`C ,ztgXA 'd dkMi ,dxFz dpWnAW zFl`̈¤§¦§¥¨©§¨©©¤¤§¨¨

dl`d ixaC z` FrnWA dide aizkC Exwi ¦̀§¦§¦§¨¨§¨§¤¦§¥¨¨¨

'Fbe z`Gd(hk mixaC):.úBàåeöz` odMd riAWde ©Ÿ§§¨¦©¨§¦§¦©©Ÿ¥¤

Kixhvi` KMld ,bNci `l `niY `lC ,dX`d̈¦¨§Ÿ¥¨Ÿ§©¥¦§¨¦§§¦

:Edpihrnl.ïîà úìa÷åi`d y"n KixR DiOwlE §©£¦§§©¨©¨¥§©¥¨¦©

:DiA hrnnC i"d i`d y"nE DiA dAxnC i"d¥¦§©¤¥©¥¦§©¥¥

.eälk,WOn zFl` zFl` ,Yxn`wcM `iEAx ª§¦¨¦§¨¨§©§¨¨©¨

dN` ,zFkxA zngn zF`Ad zFllTd zFl`d̈¨©§¨©¨¥£©§¨¥¤

la` ,mipdM zxFzAWe dxFz dpWnAW ihErnl§©¥¤§¦§¥¨§¤§©Ÿ£¦£¨

zF`eEv ihErnl WFxcY `l dN`dC i"d¥§¨¥¤Ÿ¦§§©¥©¨

dl`dC i"de ,EdpiAxe z` `z`C ,zFlAwe§©¨§¨¨¤§©¦§§¥§¨¨¨

:`Ed DigxF`.eälk é"øåihErn `xwC o"idd §¥§ª§¥¦¦§¨¦¥
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la` xwir dyxtd xcqe wxtd y`xa epyxity enk oipeekn dyxtd xcqe dpynd xcq oi` ixdy xcqd lr zipyp dpi` dheq xcq la` xcqd lr oiepyc `kid `l` aiyg `lc d`xpe

:`l inp carica elit`c xninl `kil dheq xcqn iwet`l la` dvilg zevnn iwet`l cinz xcq edf xn`c mzd inp xn` `l ikdle `l `nlra devnl elit` dpynd xcq

äáúëikd e`lac il wetiz xtq z`xwpc meyn `ixi` i`n `iyw i`e hehxy oikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde `pngx xn` xtqa hehxy `la zxb` yxit i"yx .dleqt zxbi`

oihibc w"ta 'ixn`c hehxy `la weqt mey aezkl xeq`(:e sc)milerd mc` ipa dcedi axl dil glyc edi` `d cere `ed `knq xa xzia` 'xc ol `nil o`n sqei ax xn`

dvilg zevn wxt seqa opixn`e oiazek oi` yly oiazek mizy wgvi x"`e hehxy `la dil azke ezyie oiia exkn dclide dpefa clid epzie mnvra eniiw od o`kl myn(:ew sc zenai)xn`

dlekl dil azke hhxiy `xhef xn wiqnck hehxy `la oitevx zeaiz yly azknl ivn `lc yexite inai cr inai o`nn dcicl depixw` ikd aezkl `zvilgc `hib azkc o`n i`d iia`

dlibnd hehxiy `la aezkl xeq`c b"r` `"d xtq z`xwpc meyn e`l i` uixz azkil ozip `lc b"r` `xhef xnk `zklide azkil ozip `l `de ici` ax xa xn dl siwzn `zyxt

dlibnd i` `xeqi`a azk daizk zryac b"r` daizk xg`l dhiyl dhiy oia dze` hhxy m` `prci `l edin dci lr oiwcea mind eid `ly d`xpe dleqtc l"nw dleqt dpi` dnvr

dax unewda 'ixn`c `de `le e` ikda dxiyk(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)`l i`c oilitz hhxyl el oi`c dl ixinb `zklid ikdc d`xp oilitz `l la` hehxiy dkixv dfefn `zkld

oiyer oi` elay oilitzc `dn mzd dywnc `d k"` hehxy `la aezkl xeq`c meyn hhxyl jixv edin hehxy `la oazk i` ilqtin `lc oilitz `l la` wiqtc `d `l` ikd `niz

n"y `l` oihhxeyna xninl ivn ded edl hhxyl ivn ded i` `id i`pz ipyne `l hehxy meyn la` oicixen oi`c `nrh dlw dyecwl dxeng dyecwn eze` oicixen oi`y dfefn odn

y `l m` epiid oiazek oi` yly 'ixn`c `d yxit z"x la` edl hhxyl ivn `lc dl ixinb ikdcaeyg dhiyl dhiy oia hhxy `lc t"r` mipeilbd ze`it 'ca hhxy m` la` llk hhx

edep`e il` df meyn `l` z"q oiprl 'it` hehxiy(eh zeny)dlibnc w"ta giken oke dhiye dhiy lk oia hhxyl jixv(:fh sc)dxez ly dzin`k hehxy dkixvy cnln zn`e mely ixac

`d k"` zn`ec `xw `edd irzyn ynn z"q i`c xwir oke miny zekln ler da yic dfefn epiidc dxez ly dcigik rnyn dzin`c `pyile dfefn `l` z"q epiid e`lc g"x yxite

dlibnc a"ta opiqxbc(.hi sc)dzin`k dxitze hehxy dkixv `nipe zn`e meyn dil wetiz xtq meyn `ixi` i`n dleqt ozyta dxtz m`y xtq z`xwp zxb` z`xwpe xtq z`xwp dlibn

dax unewda opiwqtc `d iywz `l `zyde xtq z`xwp dxitz oiprle `kil dxitz mzdc jixhvi` dfefnc hehxyl n"y `l` dxez ly(:al sc zegpn)dlibnae(:gi sc)dfefn `zklid

'it`c n"y oihhxeyna ipyn `lcn `id i`pz ipyne `l hehxy meyn `d oicixen oi`y itl dfefn odn oiyer oi` elay oilitzc `dn dywne hehxy oikixv oi` oilitz hehxy dkixv

oihiyd oia epiid hehxy oikixv oi`c `d l"i `zyd heicd `xwp edyere xaca xehtd lk [zayd ze`ivi] oiwilcn dna wxta inlyexia opiqxbc ohhxyl jixv oi` oke li`ed `kil bdpn

hehxya dil ibq `ed z"q elit`c oeik hehxy `la dleqtc dheq zlibn iab xninl jixhvi` i`n uxiz `l eyexitl `din oiazek oi` ylyn irixb `lc hehxy oikixv ze`it 'ca la`

`l` weqt meyl opiazk `lc yginl `kil hehxy `la miazka miazek ep`y dn xne` didy iztxvd edil` 'xn izrny oihib zkqna `"ai epiax zetqeza iz`vn ze`it rax`l

miyexita aezkl olpn `prci `le hehxy `la azknl xeq` `peeb i`d ik weqt meyl eze` `iany azekyk la` gv oeyla ea xacl e` ixar oeyla melya qextl `nlra dxin`l

:weqt meyl `ianyk hehxy `a miweqt
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Bðéàå ."øôqa" :øîàpL äléâîä ìr àlà ,àøzôécä©¦§§¨¤¨©©§¦¨¤¤¡©©¥¤§¥
á ãåîò æé óã

øác ìëa àìå íBzð÷ð÷a àìå ñeîB÷a àì áúBk¥Ÿ§§Ÿ§©§©§§Ÿ§¨¨¨
ìBëiL áúk ,"äçîe" :øîàpL Béãa àlà íLBøL¤¥¤¨¦§¤¤¡©¨¨§¨¤¨

:úBçnì'îâdáúkL äèBñ úléâî :àáø øîà ¦¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨
;"äøBz" "äøBz" àéúà àîrè éàî .äìeñt äìéla©©§¨§¨©©£¨¨§¨¨¨
äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå" :àëä áéúk§¦¨¨§¨¨¨©Ÿ¥¥¨©¨
EeøBé øLà äøBzä ét ìr" :íúä áéúëe "úàfä©Ÿ§¦¨¨©¦©¨£¤
äèBñ úléâî óà ,íBia ètLn äî "ètLnä ìrå§©©¦§¨©¦§¨©©§¦©¨
úà áúëå" :áéúëc ,äìeñt røôîì dáúk .íBia©§¨¨§©§¥©§¨¦§¦§¨©¤
ìa÷zL íãB÷ dáúk .àáéúëc ék "älàä úìàä̈¨Ÿ¨¥¤¦¦§¦¨§¨¨¤¤§©¥
Ck øçàå "réaLäå" :øîàpL äìeñt äreáL äéìr̈¤¨§¨§¨¤¤¡©§¦§¦©§©©¨
,àðîçø øîà "øôqa" ,äìeñt úøbéà dáúk ."áúëå"§¨©§¨¨¦¤¤§¨©¥¤¨©©£¨¨

äáúë
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סוטה. היה מביא - פרק שני דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dheq(iying meil)

àøzôécä.slw epi` oiicre ekxv lk edecar `ly xer -àlà ©¦§§¨¤¨
azekmiäléânä ìò.ekxv lk caEry slw -øîàpLz` azke" ©©§¦¨¤¤¡©

odkd dl`d zl`d,"øôqadpynd .ie`xk caern slw `ed xtqe ©¥¤
,dlibnd aezkl yi eic dfi`a x`al d`añeîB÷a àì áúBk Bðéàå§¥¥Ÿ§

,mina ekizny oli` sxy -íBzð÷ð÷a àìåxtrdn oin `edy - §Ÿ§©§©§
.xigyndíLBøL øác ìëa àìåepi`e slwd jeza rlapy - §Ÿ§¨¨¨¤¥

,wgnpBéãa àlà.mina dgnp eneyixy sxy lyøîàpLazke" ¤¨¦§¤¤¡©
odkd dl`d zl`d z`äçîelr azeky rnyny ,"mixnd in l` ¨¨

a xtqdúBçnì ìBëiL áúkqenewa miazek oi` okle ,mina §¨¤¨¦¨
.mignp mpi`y meyn mezpwpwae

,äìéla dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîà .àøîâ`id ixd.äìeñt ¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨©©§¨§¨
àéúà àîòè éàîdey dxifbaäøBz,dheq zlibna dxen`d ©©£¨¨§¨¨

näøBz,htyna dxen`dàëä áéúkdheq zlibn iabl -äNòå" , ¨§¦¨¨§¨¨
íúä áéúëe ,"úàæä äøBzä ìk úà ïäkä dì,`xnn owf iabl - ¨©Ÿ¥¥¨©¨©Ÿ§¦¨¨

ètLn äî ,"ètLîä ìòå EeøBé øLà äøBzä ét ìò"mipc oi` ©¦©¨£¤§©©¦§¨©¦§¨

`l`äèBñ úléâî óà ,íBia`wec zeyridl dpic.íBia ©©§¦©¨©
m` ,`ax xn` cere¯ dáúkdheq zlibnd z`¯ òøôîìdteqn §¨¨§©§¥©
`id ixd ,dzligzl,"äìàä úìàä úà áúëå" áéúëc ,äìeñt§¨¦§¦§¨©¤¨¨Ÿ¨¥¤

dlibnd z` aezkl yiy rnyn 'dl`d' zlinne¯ àáéúëc ék¦¦§¦¨
.`xwna dyxtd dazkpy xcqk

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdíãB÷ §¨¨¤
äéìò ìa÷zLd z` dheqdäòeáL`id ixd ,odkd driayny ¤§©¥¨¤¨§¨

dlibn[øîàpL] ,äìeñtdligzòéaLäå''ebe dy`d z` odkd', §¨¤¤¡©§¦§¦©
,'on` on` dy`d dxn`e'Ck øçàåxn`páúëå'dl`d zl`d z` §©©¨§¨©

'ebe xtqa odkd,'z` dilr dlaiwy xg`l wx xtqd z` azeky ixd
.dreayd

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkd¯ úøbéà`ll §¨¨¦¤¤
dlibn `id ixd ,dligz slwd z` hhxyiy,äìeñtixdy'øôqa' §¨©¥¤

,àðîçø øîà.hehxy mikixv mixtqdy ipiqn dynl dklde ¨©©£¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה  כ' חשון, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

הרב הגאון הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצ"צ וכו' וכו'

מוהרש"י שליט"א

שלום וברכה!

מצורף בזה העתק מכתבי להרב ניסן שי' טלושקין.

כן מצורף בזה העתק מכתבי למר שזר שי'. ועוד הפעם - אבקש את כת"ר שי' לדבר עם מר 

שזר שי' בעניני תזכיר שנשלח לו, והם: )א( כפר חב"ד השני, )ב( יסוד בית ספר למלאכת המסגריות 

- בתכנית בתי ספר למלאכה בכפר חב"ד, )ג( בנין בשביל הסמינריון לבנות בכפר חב"ד, )ד( בנין בעד 

ישיבת תורת אמת בירושלים, )ה( בנין בעד ישיבת אחי תמימים בראשון לציון, )ו( תמיכות חד פעמיות 

בעד בתי ספר הרשת. ויהי רצון שיהי' שליח טוב ויבשר טוב, בנוגע כל סעיף וסעיף שבתזכיר. לכאורה, 

ביותר השפעת הנ"ל ויכולתו - בסעיף א' ו'.

וכמובן  הגזירה,  גם  הבטלה   - טעמה  שבטל  דגזירה  הענין  לידי  שאתא  אעורר  זו  בהזדמנות 

פיניתי תו"מ להאנציקלופדיא תלמודית, אבל לתמהוני לא מצאתי שם כלום עד"ז, עכ"פ בערך גזרה.

ולמותר להוסיף, אשר הערותי בנוגע לאנציקלופדיא התלמודית בכתבי לכת"ר פשיטא שלא 

לקנתר ח"ו, כ"א בתקוה שיצרפן להערות שבודאי מקבל מכמה ומכמה מקומות, ומזמן לזמן יוציא 

לאור חוברת ועלון תשלומים של הערות לכרכים שהופיעו.

שהרי פשיטא שאין לחכות בהנ"ל להוצאה שני' של כל הכרכים.

מצורף בזה מכתב ששאלוני בשו"ע אדה"ז ובצדו הערותי על הגליון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dheq(iyiy meil)

m` ,`ax xn` ceredáúkdheq zlibnd z` - odkdïétc éðL ìò §¨¨©§¥©¦
dlibnd ixd ,micenr micenr azkpd dxez xtqk ,micenr -

,äìeñty meynàðîçø øîà ãçà 'øôñ'oeyla 'xtq' azkp - §¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
,cg` cenra dazekl jixvy rnyne ,cigiàìådpazkiíéðL §Ÿ§©¦

ìLe.íéøôñ äL §Ÿ¨§¨¦
m` ,`ax xn` cereáúkodkdúçà úBàdheq zyxtn cala, ¨©©©

÷çîed z`úçà úBàjiynde ,minaúçà úBà áúëådixg`ly ¨©©©§¨©©©
,dyxta÷çîed z`úçà úBà,dyxtd seq cr dyr oke ,dipyd ¨©©©
,äìeñtcnlpe ,dyxtd lk z` wgne azky seqal `vnpy s` §¨

náéúëc'd iptl dy`d z` cinrde"ìk úà ïäkä dì äNòå ¦§¦§¨¨¨©Ÿ¥¥¨
,"úàæä äøBzä.cgi daezk dlek didzy jixvy ©¨©Ÿ

éòawtzqd -,àáøm`áúkodkdì úBléâî 'áúBèBñ ézL- ¨¥¨¨¨©§¦¦§¥
dlibn azk zg` lkldxear zcgeinï÷çîe ,zelibnd izy z` - §¨¨

¯ eäî ,ãçà ñBk CBúìlkl mipzepe ,dwical mind mixyk m`d §¤¨©
,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` qekdn zezyl mdn zd`
micnele ,'z`fd dxezd lk z` odkd dl dyre' dyxta xn`py
yie ,zwcapy dheqd myl zeyridl jixv dheqd zwica xcqy

m`d wtzqdlì äáéúk¯ ïðéòa dîLdkixv dlibnd zaizk wxy §¦¨¦§¨§¦¨
`linne ,dnyl zeidlàkéàäåmixyk mind eidi df ote`a - §¨¦¨

.oick onyl eazkp zelibndy oeik ,dwicalàîìéc Bàic `l ¦§¨
`l` ,dheq dze` ly dnyl didz dlibnd zaizkyénð ïðéòa§¦¨©¦

dyä÷éçîdyriz mind jezlì,dîLxacd xkip didiy jixve §¦¨¦§¨
qekl zelibnd ipy ewgnpy df ote`ae ,dnyl dwignd dzyrpy

.mileqt mind eidie - onyl dwignd dzyrpy xkip `l ,zg`
,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©

ok`yénð ïðéòad dyrzyì ä÷éçîdîLote`ae ,dheq dze` ly §¦¨©¦§¦¨¦§¨
m` oicd didi dn .mileqt mind eidi mcewd¯ ï÷çîizy z` §¨¨

zelibndúBñBk 'áadheq myl zcxtp qek jezl wgn dlibn lk - §
,zg`øæçåin xg`lok¯ ïáøéòå,cgi zeqekd ipy ly mind z`eäî §¨©§¥§¨©

¯,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d
m`dì ä÷éçîïðéòa dîLzeyridl dkixv dnvr dwignd - §¦¨¦§¨§¦¨

ef dheq myl dzyrpy xkipy ote`a,`linneàkéàäådf ote`a - §¨¦¨
ezyie ,mpick zewignd z` dyry oeik ,dwical mixyk mind eidi

.eaxrzdy mindn odizyàîìéc Bàdwignde daizkdy ic `l ¦§¨
mind z` zezyl zg` lk dkixv `l` ,dheq dze` myl eyri¥

,df ote`ae ,dnyl eyrpyàéúL à÷ dãéc åàì àäefd dheqd - ¨¨¦¨¨©§¨
mindn mda axern ixdy ,dxear epkedy mind z` dzey dpi`

,dipyl eyrpy¯ àäådipyd mbàéúL à÷ dãéc åàìdzey ixdy §¨¨¦¨¨©§¨
.mileqt mind eidie - mda miaxernd dzxag inin s`

,wtzqdl `ax siqenøîBì àöîz íàå,ipyd cvdk heytl - §¦¦§¨©
ote`a okle ,dnyl eyrpy mind z` `wec zezyl dheqd dkixvy

y oeik mileqt mind eidi mcewdåàì àäå ,àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨©§¨§¨¨
,àéúL à÷ dãéc.miaxernd dzxag in z` s` dzey zg` lk `l` ¦¨¨©§¨

,zeqekd ipyay mind z` eaxiry xg`l m` oicd didi dnøæç̈©
odkd¯ ï÷lçåzezyl mdn zg` lkl ozepe ,zeqek izyl mind z` §¦§¨

zg` qekn¯ eäî ,`xnbd zx`ane .e`l e` mixyk el` min m`d ©
m`d ,wtqd iccv z`¯ äøéøa Léeli`k xacd aygp ,mwlgnyky ¥§¥¨

,dxear eyrpy mind md zg`d ly qeka epzipy mindy xxazd
mind eidie ,dxear eyrpy mind md dipyd ly qeka epzipy minde

.dwical mixyk¯ äøéøa ïéà Bàzg` lky xxazdy aygp df oi` ¥§¥¨
dwiqn .mileqt mind eidie - dxear eyrpy mind z` dlaiw odn

,`xnbde÷éz.wtqa xacd x`yp - ¥
,àáø éòa,ilk jezn mind z` dheqd z` dwyd `l odkd m` ¨¥¨¨

`l`d÷Lädze`áéña,lelg aiq jezn -eäîdizy m`d - ¦§¨§¦©
.e`l e` dwceal dliren df ote`adwydy ote`a wtzqd oke

dze`úøôBôLa,xepiv jezn -eäîdf ote`a dizy m`d - ¦§¤¤©
e`l e` dwceal dliren.m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

Cëa äiúL Cøc,dwceal dlireneCëa äiúL Cøc ïéà Bà`le ¤¤§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨
,`xnbd dwiqn .dwceal dliren.e÷éz¥

,éMà áø éòam`eëtLðzvwnïäîwgny xg`l ,mixnd inn - ¨¥©©¦¦§§¥¤
,dlibnd z` okezlïäî eøéizLðå,mindn zvwn¯ eäîdleki m`d §¦§©§¥¤©

`xnbd dwiqn .e`l e` mixzepd mina wcaidl.e÷éz¥
änì ,äèBña úBøeîàä úBòeáL 'á áø øîà àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©§¨£§¨¨¨

,x`ane .zg` dreaya ic `le ,ekxvedúçàdreayd z` - ©©
odkd riayn ,dpey`xdä÷çîpL íãB÷dúçàå ,äléâîz` - ¤¤¦§£¨§¦¨§©©

odkd riayn dipyd dreayd.ä÷çîpL øçàì,`xnbd dywn §©©¤¦§£¨
é÷úî,àáø dì óixdeeäééåøzzereayd ipy -ä÷çîpL íãB÷ ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨

ïáéúk äléâîiptl riayn zereayd izy z`y rnyne ,dxeza §¦¨§¦¨
.dwigndàáø øîà àlà,xg` ote`a x`ane `xif iax lr wleg - ¤¨¨©¨¨

y `l` ,dwignd iptl od zereayd izy mlerlúçàdreayd - ©©
`id dipyd¯ äìà dnò LiL äòeáLz` dreaya odkd xikfn §¨¤¥¦¨¨¨

,dzpify `vni m` dilr legzy dllwd¯ úçàådreayd §©©
`id dpey`xd,äìà dnò ïéàL äòeáL`nlra dreay `l` §¨¤¥¦¨¨¨

.dzpif `ly
,`xnbd zl`eyäìà dnò LiL äòeáL éîc éëéäriayn cvik - ¥¦¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,zx`ane .dl`d mr dreayd z` odkd dze`íøîò áø øîà̈©©©§¨
,áø øîàdl xne`yéìò épòéaLîCd"awd ly enyaàlL ¨©©©§¦©¦¨©¦¤Ÿ

,úàîèðdl xnel siqeneíàLok`éa eàBáé ,úàîèðCmind ¦§¥¤¦¦§¥¨¦
dreayl dnikqne ,on` on` zxne` dy`de ,jxi ltple oha zeavl

,`xnbd dgec .dilr dl`d z` zlawne ef,àáø øîàepi` df ¨©¨¨
ixdy ,'dl`d zreay' aygpàîéé÷ dãeçì äìàxne`y dl`d - ¨¨§¨©§¨

,dreaydn wlg dpi`e dnvr ipta zcner dldãeçì äòeáLe§¨§¨
àîéé÷da xikfn oi`e dnvr ipta zcner z`nhp `ly dreayd - ©§¨

lr s` dze` riayny rnyn ,'dl`d zreay' oeyldne ,dl`d z`
.dl`dàáø øîà àlà,ef oeyla zxn`p 'dl`d zreay'épòéaLî ¤¨¨©¨¨©§¦©¦

éìòéa eàBáé úàîèð íàL ,CCdl`d z` dnvr lr zlawne , ¨©¦¤¦¦§¥¨¦
,`xnbd dgec .dreaya,éMà áø øîàxe`iad epi` df mb ¨©©©¦

y `vnp df ote`ay oeik ,'dl`d zreay'aàkéà äìàdllwd lr - ¨¨¦¨
eli`e ,dze` riayn `edàkéì äòeáLm` envr dyrnd lr - §¨¥¨

.dze` riayn epi` ,e`l e` d`nhp,éMà áø øîà àlàzreay' ¤¨¨©©©¦
,ef oeyla zxn`p 'dl`déìò épòéaLîCmd mipekpymixacd ©§¦©¦¨©¦

xn`y,úàîèð àlL ú,dy`d z` riayne siqeneúàîèð íàå ¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥
éa eàBáéC.dl`d ¨¦

dheqd dkixvy ,'on` on` dy`d dxn`e' xn`p dheqd zreaya
dpynd zyxtn ,dilr zecedle dreayd z` dnvr lr lawl

.dixaca on`d dy`d zlteky mrhd
.äðùî,dpynd zl`eyúøîBà àéä äî ìòdzreaya dheqd ©¨¦¤¤

¯ ïîà ïîàdpery ,zx`ane .minrt ipyäìàä ìò ïîàzlawn - ¨¥¨¥¨¥©¨¨¨
oke ,dzpif m` dilr legzy odkd dl xn`y dllwd z` dnvr lr

äòeáMä ìò ïîàdriayny dreayd z` dnvr lr zlawn - ¨¥©©§¨
,oke .dnvra zraypy ink df ixde ,odkdäæ Léàî ïîàzrayp - ¨¥¥¦¤

e ,enr dxzqpe dlra dl `piwy ipelt eze` mr dzpif `lyLéàî¥¦
øçàzxne` oke .xg` mc` mr dzpif `ly mb zrayp -àlL ïîà ©¥¨¥¤Ÿ

¯ éúéèNdzeida s` dzpif `ly zrayp,äàeNðe äñeøào`kne ¨¦¦£¨§¨
dzidyk iepiw dilr did `ly s`y ,dreay leblb oic ecnl

.df onf lr mb dreay dilr milblbn ,dqex`
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oifge` mipy` cenr gi sc oey`x wxtdheq
.ïétc éðL ìò:micEOr oiiEUrd dxFY xtq lW oiRcM.d÷çîe úçà úBà áúk,miOd lr ©§¥©¦§©¦¤¥¤¨¨£¦©¦¨©©©§¨¨©©©¦

dxFYd lM z` aizkC ,lEqR DNM z` milWdW cr DwgnE dixg`NW zF` azke xfge§¨©§¨©¤§©£¤¨§¨¨©¤¦§¦¤ª¨¨¦§¦¤¨©¨

:cg`M DNM `dYW crì.dîL:DnWl Dl dUre aizkC ,Fnvrl xtqA.énð ä÷éçîqFkA ©¤§¥ª¨§¤¨¦§¨§¥¤§©§¦§¦§¨¨¨¦§¨§¦¨©¥§

:DnWl `idW dwigOd xMp `dIW ,Dnvrl DnWl.áéña ä÷LäKxcM lElg `EdW ¦§¨§©§¨¤§¥¦¨©§¦¨¤¦¦§¨¦§¨§¦¤¨§¤¤

:oizFW zFwFpiYdW.äìà dnò LiLaizkC ¤©¦¦¤¥¦¨¨¨¦§¦

Wxtn DiOwlE ,dl`d zrEaWA EdiiPn `cgA©£¨¦©§¦§©¨¨¨§©¥§¨¥

:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©

:dl` lW drEaXdW dl`déðòéaLîéìòíàL C ¨¨¨¤©§¨¤¨¨©§¦©¦¨©¦¤¦
éa eàBáé úàîèð.CzrEaW `YWd `Mi`C ¦§¥¨¦§¦¨©§¨§©

:lEgYW dl`d z` riAWOW ,dl`däòeáL ¨¨¨¤©§¦©¤¨¨¨¤¨§¨
.àkéìz` riAWde aizM `xwE ,dX`d lr ¥¨©¨¦¨§¨§¦§¦§¦©¤

:dX`déìò éðòéaLîíàå úàîèð àlL C ¨¦¨©§¦©¦¨©¦¤Ÿ¦§¥§¦
éa eàBáé úàîèð.Czn` `dIW Kilr ipriAWn ¦§¥¨¦©§¦©¦¨©¦¤§¥¡¤

z`nhp m`e ,z`nhp `NW EpiptA Yxn`X dn©¤¨©§§§¨¥¤Ÿ¦§¥§¦¦§¥

`NW dX`` drEaW `niiwC ,miOd KiA E`Faï¦©©¦§©§¨§¨©¦¨¤Ÿ

'ipzn :lEgYW dl``e z`nhpäìàä ìò ïîà ¦§¥§©¨¨¤¨©§¦¨¥©¨¨¨
.'eëå:lFRkl dkxvd Kkl.äàeNðe äñeøàici lr §§¨ª§§¨¦§£¨§¨©§¥

lW zEpf dilr lBlbn `Ed drEaW lEBlB¦§§¨§©§¥¨¤¨§¤

lEBlbl o`MnE ,iEPw FA did `NW t"r` oiqExi ¥̀¦¤Ÿ¨¨¦¦¨§¦§

:dxFYd on drEaW§¨¦©¨
úøîåù
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
on`
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àðîçø øîà ãçà "øôñ" .äìeñt ïétã éðL ìr dáúk§¨¨©§¥©¦§¨¥¤¤¨¨©©£¨¨
ìLe íéðL àìåúBà ÷çîe úçà úBà áúk .íéøôñ äL §Ÿ§©¦§Ÿ¨§¨¦¨©©©¨©

:áéúëc ,äìeñt úçà úBà ÷çîe úçà úBà áúëå úçà©©§¨©©©¨©©©§¨¦§¦
:àáø éra ."úàfä äøBzä ìk úà ïäkä dì äNrå"§¨¨¨©¥¥¨©¨©Ÿ¨¥¨¨

ì úBléâî ézL áúkãçà ñBk CBúì ï÷çîe ,úBèBñ ézL ¨©§¥§¦¦§¥§¨¨§¤¨
ì äáéúk ?eäîïðéra àîìéc Bà ,àkéàäå ïðéra dîL ©§¦¨¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¥©

ì ä÷éçî éîðä÷éçî éîð ïðéra øîBì àöîz íàå ?dîL ©¦§¦¨¦§¨§¦¦§¨©¨¥©©¦§¦¨
ìä÷éçî ?eäî ïáøérå øæçå ,úBñBë ézLa ï÷çî ,dîL ¦§¨§¨¨¦§¥§¨©§¥§¨©§¦¨
ìà÷ dãéc åàì àä àîìéc Bà ,àkéàäå ,ïðéra dîL ¦§¨¨¥©§¨¦¨¦§¨¨¨¦¨¨

øîBì àöîz íàå àéúL à÷ dãéc åàì àäå ?àéúL̈§¨§¨¨¦¨¨¨§¨§¦¦§¨©
,àéúL à÷ dãéc åàì àäå àéúL à÷ dãéc åàì àä̈¨¦¨¨¨§¨§¨¨¦¨¨¨§¨
.e÷éz ?äøéøa ïéà Bà ,äøéøa Lé ?eäî ï÷lçå øæç íà¦¨©§¦§¨©¥§¥¨¥§¥¨¥
Cøc ?eäî úøôBôLa ?eäî ,áéña ä÷Lä :àáø érä¥¨¨¦§¨§¦©¦§¤¤©¤¤
áø éra .e÷éz ?Cëa äiúL Cøc ïéà Bà ,Cëa äiúL§¦¨§¨¥¤¤§¦¨§¨¥¨¥©
'ø øîà .e÷éz ?eäî ïäî eøéizLðå ,ïäî eëtLð :éLà©¦¦§§¥¤§¦§©§¥¤©¥¨©
?änì äèBña úBøeîàä úBòeáL ézL :áø øîà àøéæ¥¨¨©©§¥§¨£§¨¨¨
.ä÷çîpL øçàì úçàå ,äléâî ä÷çîpL íãB÷ úçà©©¤¤¦§£¨§¦¨§©©§©©¤¦§£¨

é÷úîäreáL úçà :àáø øîà àlà !?ïáéúk äléâî ä÷çîpL íãB÷ eäééåøz :àáø dì ó ©§¦¨¨¨©§©§¤¤¦§£¨§¦¨§¦¨¤¨¨©¨¨©©§¨
øîà ?äìà dnr LiL äreáL éîc éëéä .äìà dnr ïéàL äreáL úçàå äìà dnr LiL¤¥¦¨¨¨§©©§¨¤¥¦¨¨¨¥¦¨¥§¨¤¥¦¨¨¨¨©

éìr éðréaLî" :áø øîà íøîr áøéa eàBáé úàîèð íàL ,úàîèð àlL C:àáø øîà ."C ©©§¨¨©©©§¦£¦¨©¦¤¦§¥¤¦¦§¥¨¥¨©¨¨
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:inC ikidéìò éðòéaLî.C:mW xiMfnE ,mXAàlL ¥¦¨¥©§¦©¦¨©¦©¥©§¦¥¤Ÿ
.úàîèðEpiid ,z`nhp `NW zn` xnF` Y`W ¦§¥¤©§¥¡¤¤Ÿ¦§¥©§

:dl` DOr oi`W drEaWeàBáé úàîèð íàL §¨¤¥¦¨¨¨¤¦¦§¥¨
éa.C:dl` Epiide ,'eM ohA zFAvl miOdøîà ¦©©¦©§¤¤§©§¨¨¨©

.'åk àîéé÷ déãeçì äìà àáøWi dl`e drEaW ¨¨¨¨§¥©§¨§¨§¨¨¥

zrEaWA aizM `xwE ,dX`d lr odipWE o`M̈§¥¤©¨¦¨§¨§¦¦§©
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äáúë`xza wxtn z"q ly oitca ['ity] i"yx yexitl miywn .dleqt oitc ipy lr

oihibc(:ft sc)xyk dhnln micrde ipyd sca eazke hbd zvwn xiiy opzc

oihibc ipy wxta 'ixn`ck dxernc oeik mixtq ipy dil aiyg `le(:k sc)df ixd `d`

edn daizl daiz oia dhiyl dhiy oia `tt ax ira 'eke zyxebn dpi` ily xiipde jhib

xn` cg` xtqc meyn dil wetize jixtwe

unewdae dxernc `kixv `l mipy `le `pngx

dax(.bl sc zegpn)ax xn` inp xn` dfefn iab

dleqt oitc ipy lr dazk l`eny xn` dcedi

oitiq ipya gipde oitc ipy lr dazk iaizin

oitiq ipyl die`x dxiyk cg` sqa `d dleqt

l`eny xn`wc oitc ipyc `nl` xn` `w

ikdl oixern oi`y xn`w dfn df oikzgpa

yxite oixern opi`y oitc ipy `kd inp yxtn

c"a ede`x 'ta inp xn`c `d i"x(.ek sc d"x)

da zi`c oeik leqt dxt oxw ixn`c opaxl 'it`

ixagnc b"r`e inc zextey ylye mipyk iclib

ixde cg` clb dpy lka siqedl ekxc inp mzd

opzck dfl ewacne xg` xteyn e`iank `ed

`l ezligzny iptn leqt zextey ixay waic

`le ztqezd xkipe zg` zaa oziixa dzid

oitc 'a lr eazky hb eli`k dnece exeaig ipdn

ivg azkyk `wec `d`c leqtc cgi oxtze

xg` sc lr divge df sc lr dheq zlibn

dl azk m` d"de mixtq ipy aiygc opixn`

hb iab oke cg` qek jezl owgne zelibn izy

mly cge cg lkc b"r` oihib ipy dl ozp m`

`yxbin `le oileqt envr ipta cg` xtqe `ed

mixtq dyly e` mipy meyn ediiexza

gbpy xey 'ta opixn`ck(.n sc w"a)cg` xtek

wxtae oixtek dyly e` mipy `le `pngx xn`

lefbd alel(.dl sc dkeq)ixt zlz izxz hewpil

zexit dyly e` mipy `le `pngx xn` cg`

jeza xtey ozpyn `py i`n zeywdl oi`e

dil aiyg `le `vi rny inipt lew m` xtey

`zlin `ilz drinya mzdc zextey ipyk

:iniptd lew `l` rny `l `ede

øæçi`d .dxixa oi` e` dxixa yi edn owlge

t xead on dlcnc dxixal inc `lgbpy xeya opaxe i"a xfril` 'xc `zbel(:`p sc w"a)oibel ipyn dxixa oke axrzpe azkd xked `kd la` mlerl odn cg` ly ewlg xked `l mzdc

daexn 'ta iziinc yixtdl cizr ip`y(:hq sc my)hbd lk 'ta iziinc zexixa edlekl oke mlern xyrnd xked `l inp(.dk sc oihib)oiaxrn lkaa iziinc dxixal inc la`(.fl sc oiaexir)

gwpy dna zxtkzn ef 'ixn` `l zg` lk inc dligzn exkedc b"r` dler aixwi dvxiy df i`e z`hg aixwi dvxiy dfi` odkl odipiw inc epzpy e` aexira odipiw egwly miyp izy

`nl` zexixa x`y` dl iziin `wc opifg edin epzdyk mzd dil igcc b"r`e dxixa 'ixn`c `kti` p"` z`hgl dzxiag lye dlerl olek aixwi zg` ly oipiw izy e` dzxiag incn

el e`ived 'ta oke zexixa x`yl dligzn dxkedy dxixa oia ibelti`l `kilc(.dp sc `nei)meyn wiqne zeaexrzd iptn daeg ipiwl zextey oi`ian eid `l xne` dcedi 'x 'ipzn iziinc

incnc `nl` ei` ipzcn wiqne mizekd oian oii gweldc `idd iziine olpn dxixa dil zil dcedi 'x exzyil jpde `ina icype ifef 'c xexape jixt `we dilra ezny z`hg inc zeaexrz

dlirn 'qnc `xza 'ta opzc inp `dne ipdn hiyt `lc dil `iran `w i`n `ax k"` `xwirn xkedc ifef drax`c dxixal `xwirn `xkid `kilc b"r` gxfnl mkg `a m`c dxixasc)

(:`ki`d ik dxixa dil zi` r"xl `nl` qikd lk z` `iveiy cr `"kge r"x ixac lrn dpey`xd `ivedy oeik ycwd df qika dhext xn`y e` qikd jezl dltpy ycwd ly dhext

zexekaa iziinc hytnl `kil inp `dne ibilt i`na mzd ol xixazi` `l `din dltpy ycwd ly dzid `id ecia dzlry dpey`x dhexty xacd xxaed dpey`x dhexta xn`c `peeb

dnda gweld wxt(:ak sc)mzdc d`ll ribi d`l ly wgndy `nip p"d dltpy d`q `id dzlry d`q `id xne` ip`y awxize mexiz xne` `"x oileg 'wl dltpy d`nh dnexz d`q

el e`ived 'ta dywd `"aixe lha ixza cg `ziixe`cnc opaxca opiliwn(:dp sc `nei)dlirnc `ztqeza `ipzc ifef 'c xexape `d`(`"t)el`e iz`hgl el` xn`e zern yixtdy xifp

dnda oda gwile zernd yily gwil la` ixy `peeb i`d ika `wece 'eke z`hg inc llgn zenewn dylyn oia cg` mewnn oia zenda 'b oda gwel ixd eaxrzpe inlyl el`e izlerl

xefgi mleray zeaexrzd lk ok m` `peeb i`d ik dxixa xninl ol zi` i` dniz cere hytinl `ax ivn ded ipd lkn edin 'ixn` `l z`hg inc eed el`c xacd xxaed `nipe z`hgl

dpyd y`xc `nw wxtn dil hiyt `l i`n` cere dxixa meyn wlgie(:bi sc)zeaexrzd wxtae gl xaca dxixa oi`c `vnp oiie onyl dlia yic ol `niiwc(.t sc migaf)`zbelt dil iziin

la` dly mind jezl zxkp `dzy dlibnd on dwign` `l` `xw citw `l opixn` in dil `iran `w `kdc d`xpe 'eke min [dkezl] jezl ltpy z`hg ly zigelv opaxe xfril` iaxc

dxixa oi` `nlic i` dinin exxaed ixd 'eke dxixa opixn` in oixkip zg` lk ly min ixd owlge xfg `id zxkp dwign e`l dcic e`lc min `iizy `cg lk xninl `ki` cg` qek jezl

`we dkxvl oixxeand min jezl dwigna `l` `zlin ilz `le azkd lha dwign zrya ixdy opictw `l dlibnd azk ly eic zaexrz lr la` opira dwign zrya min zxixa xnelk

:`id dxedhc meyn i` dzkldk dwgnp `lc meyn dl iwca `l `in i` dil `iranéòámigqt iaxr wxta `ax xn`c `dn hytinl `kil .edn aiqa dwyd `ax(:ehw sc migqt)okxk

:dil `irain `w wiqtn `lc `kd la` drilad zia oiae dvnd oia aiqd wiqtn mzdc jka dlik` jxc oi` `nl` `vi `l dvn ici s` aiqaìòiyily wxta .on` on` zxne` `id dn

zereay zkqnc(:hk sc)en eli`k on` dperd lkzecrd zreay wxtae eitn dreay `iv(.el sc my):mixac zpn`d ea yie dreay ea yi dlaw ea yi on`
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`N` ,eig` lW oi`EVpe oiqExi`d lr dPriAWie§©§¦¤¨©¨¥¦§¦¦¤¨¦¤¨

lr DOr dpzn dwWn lrAd m` ,ipYw iNn iNn¦¥¦¥¨¨¥¦©©©©§¤©§¤¦¨©

dpzn dwWn DqpMW maId m`e ,d`EUpE dqEx £̀¨§¨§¦©¨¨¤§¨¨©§¤©§¤

:dqEpkE mai zxnFW DOrénð éëä äøéñà àä ¦¨¤¤¨¨§¨¨£¦¨¨¥©¥
.äðúîcmipFW`xd oi`EVp zEpfA eilr zxq`p Ffe §©§¤§¤¡¤¤¨¨¦§¦¦¨¦¦

w"tA xn`cM ,eig` i`EVp zEpfA oke mlFrllirl) §¨§¥¦§¦¥¨¦¦§¨©§§¥

(.a sC:znAiizn `le zvlFg zn m`eøîàLk àì ©§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤Ÿ§¤¨©
.àîhà àlL ïîà î"øwcaYW FYrC lr dzlr ¨¥¤Ÿ¤¨©¨§¨©©§¤¦§Ÿ

:cizrd lr eiWkr.dúBà ïéøòøòîDl oixfFg ©§¨©¤¨¦§©§§¦¨§¦¨

d`xp dwWn i"r wpgPd mc`M DpFxB KFzl§§¨§¨¨©¤¡¨©§¤¦§¤

ExrFri xaW zwrf oFWl `Ede ,xrxr dWFrM§¤©§¨§§©£©¤¤§¥

(eh EdirWi):.íéðBøçà ïéàeOð ìòdpzn xn`C n"xl §©§¨©¦¦©£¦§§¨©©§¤

drEaW lEBlbA DOr dpzIW Edn cizrd lr©¤¨¦©¤©§¤¦¨§¦§§¨

:`OHze dPxifgie dPWxbi m` `OHY `NWøçàå ¤Ÿ¦©¨¦§¨§¤¨§©£¦¤¨§¦©¨§©©
.äpøéæçé Ck`lC diWExB iniA `OHzC `nrh ¨©£¦¤¨©§¨§¦©¨¦¥¥¤¨§Ÿ

iOp ikd dxfg xg`l `OHY `d ,dilr `xQYin¦©§¨¨¤¨¨¦©¨§©©£¨¨¨¥©¥

:eiWkr ipznC.úBàðwä úøBzlkl zg` dxFY §©§¥©§¨©©§¨¨©©§¨

:z`Gd dxFYM Dl dUri oNkAW ,zF`pTdéaø ©§¨¤§ª¨©£¤¨©¨©Ÿ©¦
.úàæ øîBà äãeäé:zxg` `le z`f ,`Ed `hErin §¨¥Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ©¤¤

.ïéçéL øôBç:mikxCaE zFcVA milbx ilFrl min qipkdl.íéLðà éðLadf DlrA zn m` ¥¦¦§©§¦©¦§¥§¨¦©¨©§¨¦¦§¥£¨¦¦¥©£¨¤

,ipXd dPwWIW `ipEgp lW FzEcr EplAwe ,dxYqp `ide Dl `Pwe xg`l z`Vpe dwWdW¤¦§¨§¦¥§©¥§¦¥¨§¦¦§§¨§¦©§¥¤§§¨¤©§¤¨©¥¦
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ïîàmind `l` eiykrn dze` oiwcea mind xne` n"x didy `l inlyexi .`nh` `ly

:rxtnl dze` oiwcea mind `nhzykl da micewtúøîåùdxeq` dzpify mai

ecen `kd r"xc` ibilte oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixn`c opaxl 'it` 'it .dnail

dax dy`da xn`ck(:av sc zenai)`dz `l xf yi`l dvegd znd zy` didz `l da aizkc

`lc dexrk dl ieyn `xwc `nl` xfl died da

`iede dia `cib`c meyn oiyeciw da iqtz

:dzpify ezqex`k

éøîà.`pepnd axk `zklid zil `axrna

oixcdpqc w"t seqa(:fi sc)yxtn

b"r` d`xpe dinxi iax epiid `axrna ixn`c

`zklid `pepnd axk `zklid zilc wiqtc

dax dy`da xn`c dizeek(:av sc zenai)axc

l`enye dnaia oiqtez oiyeciw oi`c dil `xiaq

wiqte hb dkixv epizeipra xn`e dil `wtqn

sqei xa `iig ax xn` lcib axe l`enyk xnin`

'x oke `pepnd axck zepfa da yi oi`eyip ax xn`

oiyeciw oi`c mzd edl `xiaq i`pi 'xe opgei

xg`lc 'ipznn opgei 'x dl hiyte dnaia oiqtez

i`lcc e`l i` i`pi iax l"`e jinai jil uelgiy

l"x l"`e dizez `zipbxn zgkyn in `tqg jl

r"x 'ipzn `"d dax `xab jqlwc e`l i` i"xl

iwen `dc opgei 'xc` bilt `l l"x edine `id

wxtd eze`a mzd(.dv sc)mewna dne ipzwc `d

mai zxneya xqe`d xq`p lw xeqi`d lr `ay

idliyae `xnb `idd seqae `pepnd axcke

ulegd(:hn sc my)i` dil `wtqn iia` inp opixn`

oihiba wxefd 'tae l`enyk i` axk(:t sc)ibilt

`pepnd axl `zaeiz ded 'ipzn i` `xnbc ipyil

ik dizriiq igcinl ivn mzde dizriiq ded i`

dl igcc `l` r"xk oizipzn dinwe`l `kd

j`id yxtn inlyexia diteb 'ipznc `pyiln

adf milfd eilr `xwy opgei iaxl i`pi iax qliw

oz ial gnye ipa mkg jipirn efili l` ipa qikn

l"x l"` gwl sqeie mkg rnyi cer mkgie mkgl

dil xzt `ed leki diqeliw iweqt el` lk xza

el ztki` dn dipaizie mzd dil igc eze r"xk

ezy` z` `pwe dxn` dxezd iepiw iab xfnn

rnyn mzdc `pwqn metle ezy` zvwn elit`

mzd qxb ikde `pepnd axk `zklid zilc

'x dzial zxzen xne` `"x dzpify mai zxney

i`pi x"` dzial dxeq` xne` iel oa ryedi

ok ipze dzial zxzen dzpify mai zxney

oa awri iax dnai ipirn `le dyi` ipirn dnlrpe

dzid zpdke did dyrn eda` 'x mya icaf

oi` zekn `l s` oea xa iqei x"` dzial dxzede

iax` i`pi iax biltc rnyn inlyexid itl da

dxeaga i`pi x"` dax dy`da xn`c `d i`pi

ikd 'iqxb dnaia oiqtez oiyeciw oi` exnbe epnp

epnp i`pi x"` ok `l l`eny x"` inlyexia

:'eke oiqtez oiyecw oi`y oipn mipwf dnke miyly

åäî.mipexg`d oi`eyip lr mc` dpziy

lgen mc`y `hiyt i`pi x"` inlyexi

dl `piw `ciar jid lgny ink yxib iepiw lr

`niz i` dipy mrt dl ze`pwl jixv lgny ink yxib `niz i` dxzqpe dxifgd dyxibe

da rcie dxzqpe dl `piw m` la` dipy mrt dl ze`pwl jixv oi` lgn `ly ink yxib

mind oi`y xg`n e` `id dxedh mind dze` ewca `le dzzy dxzqpe dxifgde dyxibe

:dzial dxeq`e `id d`nh dy`d z` oiwceaïéà:oeilha`e dirny iptl dyliye dzpiye dzzyy gikez zinkxek inlyexi .dpeye dzey dy`dåðìá÷r"v .miyp` ipya ezecr

oiyeciwc w"ta(.gi sc)oeik xity `gip mzd i"yx yexitle] dpype xknp cg` mc`a la` mc` ipa ipya exkenl i`yx dz` i` aey zg` mrt xknpy oeik ezaipba ipzwc `d mzd opinwenc

:iax ztqezn ['eke zg` mrt xknpyïðáøåzezixkc a"ta dil opiyxc `d z"`e .zxez aizkd i`xza(:h sc)l"ie daxd miyp` ici lr ezy`l `piw m` elit` cg` oaxw `ian mc`y

opiyxc `kd la` ze`pwn ol `wtpe olek lr zg` dgpn `iane olek lr zg` mrta dwyn daxd minrt oke dxzqpe ipeltn dl `piwe dxzqpe ipeltn dl `piw dzzyy mcew ixiin mzdc

:zipy dzeye zxfegy dxzqpe dizy xg`l dl `piwe xfgy dpeye dzeyl zxezàéáî äéä êìò ïøãä
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íàå ,éúàîèð àlL ïîà .äñeðëe íáé úøîBLå§¤¤¨¨§¨¨¥¤¦§¥¦§¦
á ãåîò çé óã

éúàîèð àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø .éa eàBáé éúàîèð¦§¥¦¨¦¥¦¥¨¥¤¦§¥¦
àì dnr äðúî ïéàL ïéåL ìkä .àîhà àlL ïîà̈¥¤¤¨¥©Ÿ¨¦¤¥©§¤¦¨Ÿ
äøzñð .LøbúzL øçà ìr àìå ñøàúzL íãB÷ ìr©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥¦§§¨
äðúî äéä àì ,døéæçä Ck øçàå ,úàîèðå ãçàì§¤¨§¦§¥§©©¨¤¡¦¨Ÿ¨¨©§¤
Bì äøeñà äúéä àìå ìrazL ìk :ììkä äæ .dnr¦¨¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

:dnr äðúî äéä àì'îâúøîBL :àðeðîä áø øîà Ÿ¨¨©§¤¦¨¨©©©§¨¤¤
úøîBL" éðú÷cî ?éànî .dîáéì äøeñà äúpéfL íáé̈¨¤¦§¨£¨¦¨¨¦©¦§¨¨¥¤¤
éëä íeMî ,äøéñà àîìLa zøîà éà ."äñeðëe íáé̈¨§¨¦¨§©§¦§¨¨£¦¨¦¨¦
äðúî éëéä ,äøéñà àì úøîà éà àlà ,dãäa äðúî©§¤©£¨¤¨¦¨§©¨£¦¨¥¦©§¤
àäz àìå ìraéz eléàL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?dãäa©£¨§¨§©¤©§¨¨¤¦¦¨¥§Ÿ§¥
úéì :àáørîa éøîà !dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨§¦§©©§¨¥
íáé úøîBL" éðú÷c àä àlà .àðeðîä áøk àúëìéä¦§§¨§©©§¨¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨
ïéLec÷ ïéà :øîàã ,àéä àáé÷r 'ø épî àä "äñeðëe§¨¨©¦£¦¨¦§¨©¥¦¦
:äéîøé 'ø éra .äåør ék dì éeLîe ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz§¦§©¨¥¨¦§©¥¨¦¤§¨¨¥¦§§¨
éàeOéð ìr ?íéðBLàøä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî©¤©§¤¨¨©¦¦¨¦¦©¦¥
àìå ìraézL ìk ,ììkä äæ òîL àz ?eäî åéçà̈¦©¨§©¤©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ
éëä äøéñà àä .dnr äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨¨£¦¨¨¦
àlL ïîà :øîBà øéàî 'ø dpéî òîL ,äðúîã éîð©¦§©§¤§©¦¨¥¦¥¨¥¤
àlL ïîà øéàî 'ø øîàLk àì àéðz :'eëå éúàîèð¦§¥¦§©§¨Ÿ§¤¨©¥¦¨¥¤
àlà ,åéLërî dúBà ïé÷ãBa íéî àîhz íàL ,àîhà¤¨¥¤¦¦¨¥©¦§¦¨¥©§¨¤¨
éra .dúBà ïé÷ãBáe dúBà ïéørørî íéî àîhzLëì¦§¤¦¨¥©¦§©§§¦¨§¦¨¨¥
?íéðBøçàä ïéàeOéð ìr íãà äðúiL eäî :éLà áø©©¦©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
Løâîc ïéðîéæ àîìéc Bà ,déì äøéñà àì àäéî àzLä̈§¨¦¨¨£¦¨¥¦§¨¦§¦¦§¨¥
äéä àlL ïéåL ìkä òîL àz ?dì øãäî øãäå dì̈©£©©£©¨¨§©©Ÿ¨¦¤Ÿ¨¨
øçà ìr àìå ,ñøàúzL íãB÷ ìr àì dnr äðúî©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ©©©
àì äpøéæçé Ck øçàå úàîèðå ãçàì äøzñð .LøbúzL¤¦§¨¥¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨©£¦¤¨Ÿ
òîL ,éðúîc éîð éëä àîhéúå äpøéæçé àä ,äðúî äéä̈¨©§¤¨©£¦¤¨§¦¨¥¨¦©¦§©§¥§©
äMàäL ãnìî "úàðwä úøBz úàæ" :ïðaø eðz .dpéî¦¨¨©¨¨Ÿ©©§¨Ÿ§©¥¤¨¦¨

æ" øîBà äãeäé 'ø ,äðBLå äúBLäúBL äMàä ïéàL "úà ¨§¨§¨¥Ÿ¤¥¨¦¨¨
àéðeçð eðéðôì ãéräå äNrî :äãeäé 'ø øîà .äðBLå§¨¨©§¨©£¤§¥¦§¨¥§§¨
Búeãr eðìaé÷å ,äðBLå äúBL äMàäL ïéçéL øôBç¥¦¦¤¨¦¨¨§¨§¦©§¥
:íéøîBà íéîëçå .ãçà Léàa àì ìáà ,íéLðà éðLa¦§¥£¨¦£¨Ÿ§¦¤¨©£¨¦§¦
éðLa ïéa ãçà Léàa ïéa ,äðBLå äúBL äMàä ïéà¥¨¦¨¨§¨¥§¦¤¨¥¦§¥
éàøúa ïðaøå ?"úàæ" áéúëä éîð àn÷ àpzå .íéLðà£¨¦§©¨©¨©¦¨§¦Ÿ§©¨¨©§¨¥
ìrBáe ãçà Léàa :àáø øîà ?"úøBz" áéúk àä éîð©¦¨§¦©¨©¨¨§¦¤¨¥
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סוטה. היה מביא - פרק שני דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dheq(iyiy meil)

äñeðëe íáé úøîBLå,md meaii zxeza ef dy` ly di`eyip m` - §¤¤¨¨§¨
lblbn ,eizgz dxzqpe dl `piwe ,df dnaiie mipa `ll eig` zny
onfa xnelk ,mai zxney dzidyk dzpif `ly dreay mb dilr
zxne`y ,dligza dxn`y dnl dpynd zxfeg .meail dpizndy
lr on`y ,zyxtne ,dreayd lr on` dl`d lr on` dheqd

zxne`y eyexit dreaydéúàîèð àlL ïîàz` dilr zlawn - ¨¥¤Ÿ¦§¥¦
dzpif `ly dreayd,,epiid dl`d lr on`eeàBáé éúàîèð íàå§¦¦§¥¦¨

éazexen`d zellwd dilr e`eai dzpif m`y dnvr lr zlawn - ¦
.`xwnaøéàî éaøe wlegøîBàzxne`y calny ,àlL ïîà ©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ
éúàîèðxara eizgz dzpif `ly zraypy -,mb zxne`ïîà ¦§¥¦¨¥

ànhà àlL,`adl mb eizgz dpfz `ly dreay dilr milblbn - ¤Ÿ¤©¨
.dpfzy xg`l da erbti eiykr dzeyy mind ,`adl dpfz m`e

y ,dpynd zx`ane¯ ïéåL ìkäm`d ewlgpy minkge xi`n iax ©Ÿ¨¦
micen ,`adl dpfz `ly dreay dilr milblbndnò äðúî ïéàL¤¥©§¤¦¨

,rayzy dilr milblbn oi` -ìò àìdzpif `ly jkíãB÷ Ÿ©¤
ñøàúzLelìò àìå .l dpfz `ly jkLøbúzL øçà.epnn ¤¦§¨¥§Ÿ©©©¤¦§¨¥

dyxbzdy xg`l m`y jk lry ,xnelkúàîèðå ãçàì äøzñð- ¦§§¨§¤¨§¦§¥
xg` mr dzpifdøéæçä Ck øçàå ,,oey`xd dlraäðúî äéä àì §©©¨¤§¦¨Ÿ¨¨©§¤

¯ dnòdpi` ,dyexb dcera dpfz m` s`y meyn ,dze` riayd `l ¦¨
ane .eil` xefgl zxq`p,el` mipnf lr zrayp dpi`y dpynd zx`

y meynììkä äæzepf dzpif `ly jk lr `l` dze` miriayn oi` , ¤©§¨
j` ,dlra lr da dxq`py¯ Bì äøeñà äúéä àìå ìòazL ìk̈¤¦¨¥§Ÿ¨§¨£¨

ìòmcew dzpif m` oebk ,dlra lr da zxq`p `ly zepf
,el dqx`zdydnò äðúî äéä àì.dzreay dilr lblbne Ÿ¨¨©§¤¦¨

äúpéfL íáé úøîBL ,àðeðîä áø øîà .àøîâ,mai zxney dcera ¨©©©§¨¤¤¨¨¤¦§¨
dîáéì äøeñàzl`ey .dl uelgi `l` ,mail maizdl zxq`p - £¨¦¨¨

`xnbdéànîok gikedl yi ,daiyne .eilr zxq`py ecnl ¦©
,epzpynnéðz÷cîäñeðëe íáé úøîBLeig` zy` z` mai m`y - ¦§¨¨¥¤¤¨¨§¨

dzpif `ly dreay dilr lblbn ,meaiid xg`l dxzqpe dl `piwe
mai zxney dceraàîìLa zøîà éà ,dzpif m`y xn`p m` - ¦¨§©§¦§¨¨
,mai zxney dcera¯ äøéñà,`pepnd axk ,mail maizdl zxq`p £¦¨

dãäa äðúî éëä íeMîef dreay dilr lblbny xacd oaen -. ¦¨¦©§¤©£¨
zøîà éà àlà,mai zxney dcera dzpif m` s`y¯ äøéñà àì ¤¨¦¨§©§Ÿ£¦¨

,maid lr jka zxq`p dpi`dãäa äðúî éëéädilr lblbn j`id - ¥¦©§¤©£¨
,df onfa dzpif `ly dreayïðúäå,epzpyna -ììkä äæ,ìk §¨§©¤©§¨¨

¯ Bì äøeñà àäz àìå ìòaéz eléàLdze` zxqe` `ly zepf lr ¤¦¦¨¥§Ÿ§¥£¨
,dlra lrdnò äðúî äéä àìgken `l` .driayn did `l - Ÿ¨¨©§¤¦¨

.maid lr zxq`p dzpify mai zxneyy ,`pepnd axk dpyndn

,`xnbd d`ianàáøòîa éøîà,l`xyi ux`a exn` -úéì ¨§¦§©£¨¨¥
àðeðîä áøk àúëìéä.maizdl zxzen dzpify mai zxney `l` , ¦§§¨§©©§¨

e ,`xnbd zl`eyéðz÷c àä àlàepzpynaäñeðëe íáé úøîBL , ¤¨¨§¨¨¥¤¤¨¨§¨
¯dzpif `ly dilr lblbl leki okle maid lr zxq`py gkene

,`xnbd dper .mai zxney dceraépî àädpynd ly `pzd -éaø ¨©¦©¦
ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc ,àéä àáé÷òmc` - £¦¨¦§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

oke ,milg oiyeciwd oi` ,e`l xeqi`a eilr dxeq`y dy` yciwy
xfnn cled el clz m`.xnelkdì éeLîe ,aiygn `aiwr iaxy - §©¥¨

,e`l xeqi`a dxeq`y dy`¯ äåøò ékxeqi`a dxeq`y dy`k ¦¤§¨
m` ,e`l xeqi`a weyl dxeq` mai zxneyy oeik ,ezhiyle .zxk
dlra zgz dzpify yi` zy`k `id ixd ,dzpife e`ld lr dxar
`pzd xaq okle ,maid lr zxq`p `id ok enke ,dlra lr zxq`py
wqtp `l dkldl j` .df onfa dzpif `ly dreay dilr lblbny
meyn oie`l iaiiga milg oiyeciwy `ed oicd `l` ,`aiwr iaxk
dpi` dzpify mai zxney okle ,zezixk iaiigk miaygp mpi`y

.maid lr zxq`p
éòawtzqd -ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäî ,äéîøé éaø ¨¥©¦¦§§¨©¤©§¤¨¨©¦¦

¯ íéðBLàøädl `piwe ,dxifgd jk xg`e ezy` z` yxiby mc` ¨¦¦
dzpif `ly dreay dilr lblbl leki m`d ,miipy oi`eyipa dxzqpe
z` maiiy mai iabl ,wtzqd oke .mipey`xd oi`eyipa eizgz

,dxzqpe dl `piwe dnaid¯ eäî åéçà éàeOéð ìòlblbl leki m`d ©¦¥¨¦©
d`ian .zny eig`l d`eyp dzidyk dzpif `ly dreay dilr

,zewtqd heytl di`x `xnbd,òîL àz,epzpyna epipyäæ ¨§©¤
dnò äðúî äéä àì Bì äøeñà àäz àìå ìòaézL ìk ,ììkä©§¨¨¤¦¨¥§Ÿ§¥£¨Ÿ¨¨©§¤¦¨
lblbl leki epi` ,lrad lr dzngn zxq`p dpi`y zepf lr -
epi` dzngn zxq`p dpi`y zepf lr wxy ,wiicl yie ,driaydle

,driaynäøéñà àä,lrad lr dzngn zxq`py zepf lr j` - ¨£¦¨
äðúîc énð éëä.ok dilr lblbnedpéî òîLheytl yi ok m`e - ¨¦©¦§©§¤§©¦¨

zxq`p mipey`xd oi`eyipa eizgz dzpif m` ixdy ,el` zewtq
zxq`p eig`l d`eyp dzidyk dzpif m` oke ,mlerl df zngn eilr
,el` zelira lr dreay lblbl leki jkitl ,df zngn el maizdl

zexqe`y zelira ody.
,dpyna epipyàéðz .'eëå éúàîèð àlL ïîà øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦§©§¨

,xi`n iax zpeek `ziixad zx`anøéàî éaø øîàLk àìdn - Ÿ§¤¨©©¦¥¦
mb zxne`y xi`n iax xn`yànhà àlL ïîà`ly zraypy - ¨¥¤Ÿ¤©¨

dpfzcizra,xnel ezrc lr dlr `líàLcizra,ànhzdíéî ¤¦¦©¨©¦
àlà ,åéLëòî dúBà ïé÷ãBa,ezpeek `id jkànhzLëìm` - §¦¨¥©§¨¤¨¦§¤¦©¨

d ,dpfze dzreay lr xearz cizraíéîlr de`iadyk dzzyy ©¦
dxzqpy dn¯ dúBà ïéøòøòî,dpexb jezl dl exfgiïé÷ãBáe §©§£¦¨§¦

dúBà.dzpify exxaie - ¨
éòawtzqd -,éMà áø`ly mb zraypy xaeqd xi`n iax zrcl ¨¥©©¦

,cizra dpfzíéðBøçàä ïéàeOéð ìò íãà äðúiL eäîleki m`d - ©¤©§¤¨¨©¦¦¨©£¦
onfa eizgz dpfz `ly ,dp`yie xefgie dpyxbi m`y mb driaydl
driayn m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`an .miipyd oi`eyipd
dxeq`y `vnp dpfz m`y oeik ,el` oi`eyipa eizgz dpfz `ly wx

y oeik ,df ote`a j` ,oi`eyipd ick jez eilr¯ àzLäonfa ©§¨
,mipey`xd oi`eyipddéì äøéñà àì àäéîonfa dpfz m` s` - ¦¨Ÿ£¦¨¥

epi` ,mipey`xd oi`eyipd onfl eilr dxq`p `l ,miipyd oi`eyipd
.ef dreay dilr lblbl zrk leki,àîìéc Bày oeikLøâîc ïéðîéæ ¦§¨¦§¦¦§¨¥

dì øcäî øãäå dìiz `ly s` -seqy oeik j` ,el` oi`eyipa xq` ¨©£©©§©¨
d`ian .jk lr dreay dilr lblbl leki ,ef zepfa eilr xq`iz seq

,wtqd heytl di`x `xnbdòîL àz,epzpyna epipyïéåL ìkä ¨§©©Ÿ¨¦
ìò àì dnò äðúî äéä àlLdzidy zepfàìå ,ñøàúzL íãB÷ ¤Ÿ¨¨©§¤¦¨Ÿ©¤¤¦§¨¥§Ÿ

ìòl didzy zepfLøbúzL øçàepnn,dzidy onfa m` s` okle ©©©¤¦§¨¥
dyexbúàîèðå ãçàì äøzñðxg` mr dzpif -Ck øçàå , ¦§§¨§¤¨§¦§¥§©©¨

døéæçäy oeik ,dreayd lr dxary aygp epi` ,oey`xd dlraàì ¤§¦¨Ÿ
dnò äðúî äéäwxy ,wiicl yie .df onf lr dze` riayd `l - ¨¨©§¤¦¨

,driayn epi` dyexb oiicr `idy onfa zepf lräpøéæçé àä̈©§¦¤¨
ànhéúå,aey dxifgiy xg`l dpfz m` j` -éðúîc énð éëä- §¦©¨¨¦©¦§©§¥

,jk lr dreay dilr lblbl lekidpéî òîLipyd cvdk gken - §©¦¨
.ef dreay mb dilr lblbn xi`n iax zrcly ,wtqd ly

miwcea dxzqpe ezy`l lrad `piw m` minrt dnk dpc `ziixad
.mixx`nd mina dze`,ïðaø eðzdheq zyxta `xwna xn`púàæ" ¨©¨¨Ÿ

,"úàð÷ä úøBz`pwiy ze`pwd lkay ernyne ,`ed ieaix 'zxez'e ©©§¨Ÿ
df ieaix ,z`fd dxezk dl dyri ezy`läúBL äMàäL ,ãnìî§©¥¤¨¦¨¨

äðBLå.dxzqp `ide dlra dl `piwy mrt lk lräãeäé éaøwleg §¨©¦§¨
e,øîBàdlindn,'úàæ'micnele ,mihrnnäúBL äMàä ïéàL ¥Ÿ¤¥¨¦¨¨

äðBLå`piw aey m` s`e ,zg` mrt `l` dheq dy` miwyn oi`y - §¨
.dze` miwyn oi` - dxzqpe dlra dläNòî ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤

ïéçéL øôBç àéðeçð eðéðôì ãéòäå,äðBLå äúBL äMàäLmrt §¥¦§¨¥§§¨¥¦¦¤¨¦¨¨§¨
,dipyBúeãò eðìaé÷å,ok bedpl¯ íéLðà éðLamrt dzzy m`y §¦©§¥¦§¥£¨¦

miwyn ,dxzqpe dl `piw ipyd mbe ,xg`l z`ype dlra zne ,zg`
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n ok ecnle'úàæ' áéúëcok enk .ïéìòBa éðLe íéLðà éðLady` - ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦
xg`l d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy

,xg` mc` mr xzqiz `ly dl `piw `ede,éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥
micene¯ äðBLå äúBL äMàäcztqep mrt dze` miwyny,cnlpe §¨¦¨¨§¨

n,'úøBz' áéúëc.minrt dnk dzey zg` dy`y minrty miaxne ¦§¦©
¯ éâéìt ék,oey`xd ,mipte` ipya ewlgp elld mi`pzdãçà Léàa ¦§¦¥§¦¤¨

ïéìòBa éðLeminrt ipy dl `piwe ,cg`l d`eyp dzidy -,lka §¥£¦
,ipyde .xg` mc` mr xzqiz `ly mrtãçà ìòBáe íéLðà éðLa¦§¥£¨¦¥¤¨

d`yip jk xg`e ,zne dze` ewyde dxzqpe dlra dl `piwy -
y .mc` eze` mr xzqiz `ly dl `piw `ed mbe xg`làn÷ àpz©¨©¨

øáñ'úøBz' ,`a¯ éälek ééeaøìoiwyn elld mipte`d ipya s`y ¨©©§©¥§¦
e ,dipy mrt dze`'úàæ'`aéèeòîìwx ,minrt ipy miwyn oi`y Ÿ§©¥

ly ote`aãçà ìòBáe ãçà Léà.,éøáñ éàøúa ïðaøåy'úàæ'`a ¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¥Ÿ
éälek éèeòîìmrt dze` oiwyn oi` elld mipte`d ipya s`y - §©¥§¦

e ,dipy'úøBz'`aééeaøìly ote`a wx ,dipy mrt oiwynyéðL ©§©¥§¥
äãeäé éaøå .ïéìòBa éðLe íéLðày ,xaq'úàæ'`aézøz éèeòîì £¨¦§¥£¦§©¦§¨Ÿ§©¥©§¥

e ,mipte`'úøBz'`aézøz úBaøì,`xnbd zx`ane .mipte` ©§©©§¥
y'úàæ'`aézøz éèeòîì,oey`xd ,elld mipte`dãçà Léà Ÿ§©¥©§¥¦¤¨

,ãçà ìòBáe,ipydeïéìòBa éðLe ãçà Léàel` mipte` ipyay - ¥¤¨¦¤¨§¥£¦
e .dipy mrt dze` oiwyn oi`'úøBz'`aézøz ééeaøìmipte` ©§©¥©§¥

,oey`xd ,elld,ãçà ìòBáe íéLðà éðL,ipydeéðLe íéLðà éðL §¥£¨¦¥¤¨§¥£¨¦§¥
ïéìòBa.dipy mrt dze` oiwyn el` mipte` ipyay - £¦

àéáî äéä êìò ïøãä

éùéìù ÷øô ¯ ìèåð äéä
ea ex`azie ,dxfra dheqd zebdpd ixcqa weqrl jiynn ,df wxt
mind ziizyl mixeywd mipey mipiipr cere ,dpaxw z`ad ipiipr

.mixnd
.äðùî,dheqd zrayd xg`äéälradCBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦

¯ úéøöî äôéôkdheq zgpn ea z`aen dziidy lqddðúBðå , §¦¨¦§¦§§¨
¯ úøL éìk CBúì,dycwl ick¯ dãé ìò dðúBðåick dheqd ly §§¦¨¥§§¨©¨¨

,sipdläézçzî Bãé çépî ïäëådy`d ici zgz -dôéðîejilen - §Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨§¦¨
.dy`d ici zgz eciyk ,gxfna cixene dlrn `ianeéðäLébäå ó ¥¦§¦¦

,gafnd ly zinexc ziaxrn oxwløéè÷äå õî÷lr unewd z` ¨©§¦§¦
,gafnd.íéðäkì ìëàð øàMäådligzy ,did mixacd xcqaäéä §©§¨¤¡¨©Ÿ£¦¨¨

¯ d÷Lî,mixnd mindn dy`d z`.dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå ©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨
ïBòîL éaøe wleg,øîBàdligzy ,`ed mixacd xcq dligzkly ©¦¦§¥

d÷Lî äéä Ck øçàå ,dúçðî úà áéø÷î,mindn dy`d z` - ©§¦¤¦§¨¨§©©¨¨¨©§¨

øîàpLdgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd on odkd unwe"øçàå ¤¤¡©§©©
."íéîä úà äLàä úà ä÷Léy ,oerny iax dcen mewn lkneíà ©§¤¤¨¦¨¤©¨¦¦

.äøLk ,dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
øæòìà éaø déì øîà .àøîâzct oa¯ déøãc äiLàé éaøìdidy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦Ÿ¦¨§¨¥

exec oaCòøkà áúéz àì ,jilbx lr cenrz `l` ayz l` -ãò Ÿ¥©©©§¨©
àúléî àäì dì zLøôîc.df xac il yxtzy crúçðîì ïépî ¦§¨§©§¨§¨¦§¨¦©¦§¦§©

.äôeðz äðeòhL äèBñzl`y dn ,diy`i ax eilr dnz,ïì àðî ¨¤§¨§¨§¨¨
`ldéðäå'da áéúk 'ódheq zgpn iabl dxezd dazk yexita - §¥¦§¦¨

xfrl` iax el xn` .'sipde'ïìðî íéìòáaoipn ,`id izl`y - ¦§¨¦§¨¨
,diy`i ax el dpr .odkd mr dtipn dy`d `dzy jixvyàéúà- ¨§¨

' deey dxifba cnlp dheq zgpn ztepz oic¯ íéîìMî 'ãé' 'ãé̈¨¦§¨¦
.minly ly mixeni`e weye dfg ztepznàëä áéúkztepz iabl - §¦¨¨

,dheq zgpnäLàä ãéî ïäkä ç÷ìå"sipde ze`pwd zgpn z` §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨
"'ebeíúä áéúëe ,ztepz iabl -,minlyäðéàéáz åéãé"iyi` z` §¦¨¨¨¨§¦¤¨

,ipydn cg` micnlpe ."'d iptl dtepz eze` sipdl 'ebe 'dïàk äî©¨
ici lr dtepzd ziyrp ,dheqa -¯ ïläì óà ,ïäkminlya,ziyrp Ÿ¥©§©¨

ici lr mb dtepzdïläl äîe .ïäkmb dtepzd ziyrp ,minlya - Ÿ¥©§©¨
d ici lrïàk óà íéìòaici lr mb dtepzd ziyrp ,dheqa - §¨¦©¨

dãöék àä .íéìòa,cgi mb odke milra ici lr dtepzd miiwzz - §¨¦¨¥©
odkdy ici lr ,`xnbd zx`anéðîe íéìòaä éãé úçz Bãé çépîó ©¦©¨©©§¥©§¨¦¥¦

.enir cgi
,dpyna epipyéðäáéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä 'eëå õî÷ Lébäå ó ¥¦§¦¦¨©§¨¨©§¨§©©¨©§¦
.dúçðî úàmind ziizyy xn`y `nw `pz lr `xnbd zl`ey ¤¦§¨¨

,dgpnd zaxwdl mincewdáø÷à àäz` dpy okl mcewn ixd - ¨©§§¨
mixacd z` dpey `pzdy dxe`kl rnyne ,dgpnd zaxwd xcq
zgpnd zaxwdy ,dler eixac zernynn ,ok m`e ,oziiyr xcqk

,`xnbd zvxzn .diizyl zncewøîà÷ éëä`yixa `pzdøãñ , ¨¦¨¨©¥¤
öék úBçðîéðä ,ã.íéðäkì ìëàð øàMäå øéè÷äå õî÷ Lébäå ó §¨¥©¥¦§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤¡¨©Ÿ£¦

,lreta oziiyr xcqk mixacd z` xcql citwd `l `pzd ,xnelk
xnel `a `l ,d`wydd mcew dpnd zaxwd xcq z` dpyy jkae
zaxwd xcq z` azk dligza `l` .d`wydl zncew daxwddy
dtitk jezn dlhep did daixwdl `ayky xn`e ,dheq zgpn
dybde dtepz ,zelertd xcq z` azk okn xg`le ,'eke zixvn
,mixacd xcq z` x`al `pzd `a okn xg`l wxe .dxhwde dvinw

,xne`e¯ éâéìt äôeb äà÷Läáee` zncew d`wyd m` ,df oica §©§¨¨¨§¦¥
ewlgp ,zncew dgpnd zaxwdy,éøáñ ïðaøc ,ïðaøå ïBòîL éaø©¦¦§§©¨¨§©¨¨¨§¥

áéø÷î ,øáñ ïBòîL éaøå ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå d÷Lî©§¨§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨©©§¦
.'ä÷Lé øçàå' øîàpL d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà¤¦§¨¨§©©¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤

,dpyna epipy.äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íàå§¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
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oifge` mipy` cenr hi sc oey`x wxtdheq
,Dl `Pwe xfg m` '` lrA ici lr dpFWe dzFW Dpi`W ihErnl z`f WixC dcEdi iAxC§©¦§¨¨¦Ÿ§©¥¤¥¨¨§¨©§¥©©¦¨©§¦¥¨

lrA i"rC dcEdi 'x xn`wCnE ,ipW lrA ici lr dIpW mrR dzFXW zFAxl zxFY Wixce§¨¦©§©¤¨©©§¦¨©§¥©©¥¦¦§¨¨©§¨§©©

opikxtC Epiide ,minrR ipW dwWn '` lrA ENt` `Ow `PzlC llMn ,dzFWe zxfFg ipW¥¦¤¤§¨¦§¨¦§©¨©¨£¦©©©§¤§¥§¨¦§©§§©§¦¨

:DiPn hrnn `w i`nE z`f aizM `d `Ow `Pze.úàæ áéúëczdin `dC `xAYqnE §©¨©¨¨§¦Ÿ©¨§©¥¦¥¦§¦Ÿ¦§©§¨§¨¦©

:zxg` mrR df lrA Dl `Pwi `NW hrnnwéðL ¨§©¥¤Ÿ§©¥¨©©¤©©©¤¤§¥
.íéìòBa éðLe íéLðàzn df dwWdW xg`l £¨¦§¥£¦§©©¤¦§¨¤¥

:xg` lrFAn Dl `Pwe xg`l z`Vpeáéúëc §¦¥§©¥§¦¥¨¦¥©¥¦§¦
.úøBz:iiEAxl `z` zdin `de.äãeäé 'øå ©§¨¦©¨¨§¦¥§§¨

hrinE aEzMd dAxW xg`C 'eke Dil `xiaq§¦¨¥§§©©¤¦¨©¨¦¥

`l KgxM lr ,hriO dnE dAx dn WxR `le§Ÿ¥¥¨¦¨©¦¥©¨§¨Ÿ

itl Ll Wxtl minkgl `N` aEzMd oxqn§¨¨©¨¤¨©£¨¦§¨¥§§¦

`iEAxC `xAYqnE ,hriO dnE dAx dn mznkg̈§¨¨¨¦¨©¦¥¦§©§¨§¦¨

ipX` `le cg` lrFaA ENt`e i`w miWp` ipX ©̀§¥£¨¦¨¥©£¦§¥¤¨§Ÿ©§¥

z`vnpe xaM Dl `PwC oeiM ,cg` lraE milrFA£¦©©¤¨¥¨§¦¥¨§¨§¦§¥

oEMznE `Ed oxhpw mc`W xaCd d`xp dIwp§¦¨¦§¤©¨¨¤¨¨©§§¨¦§©¥

`le oFW`x cWgn `pW `l KMld ,Dhipwdl§©§¦¨¦§¨Ÿ§¨¥£¨¦§Ÿ

:xg`n `pW§¨¥©¥

àéáî äéä Cìò ïøãä©§¨£¨¨¨¥¦

äéä.dúçðî úà ìèBðopixn` `dC ,lrAd ¨¨¥¤¦§¨¨©©©§¨©§¦¨

`N` zFgpnA dPdM zevn oi`C§¥¦§©§ª¨¦§¨¤¨

`id dvinw zNgY iOp dWBde ,Kli`e dvinTn¦§¦¨¨¥¨§©¨¨©¥§¦©§¦¨¦

dwivie ilM WECw la` ,gAfOl axw xf oi`W¤¥¨¨¥©¦§¥©£¨¦§¦¦¦¨

:xfA xWM onW zFpErHW dlilaE.dãé ìò dðúBðå §¦¨¤§¤¤¨¥§¨§§¨©¨¨
:sipdl.äézçzî Bãé çépî ïäëåsili `xnBaE §¨¦§Ÿ¥©¦©¨¦©§¤¨©§¨¨¨¦

milraE ,odM cie milrA ci ikixv dtEpzC¦§¨§¦¥©§¨¦§©Ÿ¥§¨¦

:dX`d `id dhFq zgpnC.Lébäåziaxrn oxwl §¦§©¨¦¨¦¨§¦¦§¤¤©£¨¦

zFgpn xcqA 'b wxtA (`)ipzcM zinFxC(:hi sC), §¦¦§©§¨§¤¤§¥¤§¨©

daxwde dtEpY ,dhFq zgpnA iaizM Kpd EdNke§ª§¨©§¦¥§¦§©¨§¨§©§¨¨

:dxhwde dvinw.ìëàð øàMäåzFvnwPd lMW §¦¨§©§¨¨§©§¨¤¡¨¤¨©¦§¨

dgpn mzqA zxFY aizkC oilk`p odixiW`xwIe) §¨¥¤¤¡¨¦¦§¦©¦§¨¦§¨©¦§¨

(edPOn zxzFPde cr 'eM dgpOd zxFY z`fe ,§Ÿ©©¦§¨©§©¤¤¦¤¨

:'Fbe.áéø÷î ë"çàåDil `pY `d KixR `xnBA §§©§¦©§¨¨¨¦¨¨¨¥

`YbElR :dxhwd xg`l cFr aixwI dnE xihwde§¦§¦©©§¦§©©©§¨¨§§¨

:i`xTn Dl opitli `xnBA oFrnW 'xE opAxC'îâ §©¨¨¦§©§¨¨©§¦¨¨¦§¨¥

.déøãc äiLàé 'øì`"x lW FxFcaE `Ed `xFn` §Ÿ¦¨§¨¥¨¨§¤

`PY didW dIW`i 'x did cFre ,[ded] zcR oA¤§¨£¨§¨¨Ÿ¦¨¤¨¨©¨

Epiide ,`xnB DiNkA ozpFi 'xC `YbElR xA©§§¨§¨¨§ª¥§¨¨§©§

iAxl `niY `lC DixcC dIW`i 'xl xn`wC§¨¨©§Ÿ¦¨§¨¥§Ÿ¥¨§©¦

Dil `xninl `rx` gxF` e`lC ,owGd dIW`iŸ¦¨©¨¥§¨©©§¨§¥§¨¥

:did EPOn owfe lFcBW ,ikd.ïì àðî íéìòáa ¨¥¤¨§¨¥¦¤¨¨¦§¨¦§¨¨
odkA `xw `dC ,odMd mr dtipn dX`d `dYW¤§¥¨¦¨§¦¨¦©Ÿ¥§¨§¨§Ÿ¥

:'Fbe dX`d cIn odMd gwle aizM DicEgl§¥§¦§¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§

.íéîìMî:minlWC oixEni`e wFWe dfg ztEpYn ¦§¨¦¦§©¨¤§§¥¦¦§¨¦

.äpàéáz åéãé:aizM dtEpY iAbe ,aizM milrAA ¨¨§¦¤¨©§¨¦§¦§©¥§¨§¦

.ïäk ïàk äî:Dzgpn ztEpzA odM aizM dhFqA ©¨Ÿ¥§¨§¦Ÿ¥¦§©¦§¨¨

.dáø÷à àäxihwde unw ipYwC ,d`wWd mcw ¨©§§¨Ÿ¤©§¨¨§¨¨¥¨©§¦§¦

ipY xcde:dwWn did `.'åk øîà÷ éëä`d ©£©©§¨¨¨©§¤¨¥¨¨©¨

d`wWdA ixii` `le hwp d`wWd mcw `weC e`l xihwde unw WiBde sipd `Wix `pzC§¨¨¥¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦¨©§¨Ÿ¤©§¨¨¨©§Ÿ©§¥§©§¨¨

,dxhwde dvinw dWBde dtEpY `Ed oMW dhFq zgpn zaxwd xcqA ixii` `N` ,llM§¨¤¨©§¥§¥¤©§¨©¦§©¨¤¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨¨

:opAxe oFrnW iAx DA ibiltE ,d`wWdl oincFw dN` lM m` F` dN` lM mcw d`wWd F` mcFw in ixii` xcde ,'eM dtitM KFYn DlhFp did Daixwdl `AWM xn`w ikde§¨¥¨¨©§¤¨§©§¦¨¨¨§¨¦§¦¨©£©©§¥¦¥©§¨¨Ÿ¤¨¥¤¦¨¥¤§¦§©§¨¨§¦¥¨©¦¦§§©¨¨
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.ìèåð äéä`ed eci lr ike ze`pwd zgpn z` dy`d cin odkd gwle aizk inlyexia

dpzepe leg ilk jezn dlhep `edy o`kn `l` sipn `ed dci lr `le sipn

yeciwc xninl epivne lhep did lrac yxitc i"yx yexitk `lc rnyn epiid zxy ilka

did dlhep didy xg`ne dcin dgpnd lehil odka devn edin [xfa] oda dxiyk dgpnd

:zxy ilk jezl ok enk dpzep

ïäëåez jixhvi`c i`d .dizgz eci z` gipn

`le dizgz eci z` gipn odke ipzinl

dtepzc opireny`l eci z` qipkne mzqa ipzw

oi`e dizgz eci z` gipn odke inlyexi odka

owf odk `ian uveg epi`e dtn gipn xerik xacd

dievn rxd xvi oi`y cli odk `niz elit`e

oitipn mipdk ipy zncib dheq `iig 'x ipz dryl

wxt seqa opixn` ocic `xnba la` dici lr

dqex`(.fk sc onwl)l"ie dzey dzid `l zncibc

:aizkck `xw opira i` ibiltc

éðäówxta xn`c `d sili inlyexia .yibde

zegpnd lk(:q sc)zgpn zeaxl z`ade

dheq zgpn zeaxl daixwde dybdl xnerd

dtepz `ed okide mixde dixza aizke dybdl

oilk`p dixiyc inp sili mzdne dncw xak

:'ebe oxd`l dgpnd on zxzepde dixza aizkc

øçàåyexit .xkip eneyixyl dil iran dwyi

oicd `ede xak dzgpn aixwdy t"r`e

dlibnl ewgn `lc mipdk cear oick `ly i`

ikd xza dl wgenc daxwd xg`l cr llk

e`lc d`xpexkip eneyixl iz` `xwc hwp `wec

eneyix i` opirny `linn dgne aizkc oeikc

oi`c mzd edpihrnn `dc `ed iegn e`lc xkip

xkip eneyixc meyn eicd jezl mezpwpw oilihn

`xw xwir `l` wegnl leki epi`y azk iede

dxiyk dwyd jk xg`e dzgpn aixwd m`l

opixn` ikde `nw dwyde oerny iax yixcck

dwyd k"g`e dzgpn aixwd opaxlc inlyexia

dwyi xg`e opaxc ediiail` yixc mzde dxiyk

`ly dgxk lr dwyi xg`e mzd b"de oixrxrnl

xg`e dwyd m`y minkgl y"x dcen dzaeha

minkg micene dxiyk `idy dzgpn aixwd jk

dwyd k"g`e dzgpn z` aixwd m`y oerny 'xl

zgpn ixn` opax devn oedipia dn dxiyk `idy

od mind xne` y"xe dzwcea `idy `id ze`pw

oexkf zgpn opaxc `nrh i`n dze` oiwcea

opax da e`ae oerny iaxc `nrh i`n oer zxkfn

xne` y"x aixwne dwyne wgene azek ixn`

ecen `nlr ilek dwyne wgene aixwne azek

daxw mzd opiqxb eze d`wydl jenq dwigny

dze` oixrxrn dzey ipi` dxn`e dzgpn

opaxk mxa oerny iaxk dgxk lra dze` dwyne

ab lr s` `xninl jl zi` `zyd zzy xak

ixaq `w qpe`l `xza dwyde opiyxc opaxlc

:qpe`l iyxc `w `xizi `xwe `zlin `ilz dlibn zwigna qpe`c
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éleëc ïéìrBá éðLe íéLðà éðLa ."úàæ" :áéúëcàîìr ¦§¦Ÿ¦§¥£¨¦§¥£¦§¥¨§¨
àãåîòèéóãéòéáø

ék ."úøBz" :áéúëc ,äðBLå äúBL äMàäã éâéìt àì̈§¦¦§¨¦¨¨§¨¦§¦©¦
;ãçà ìrBáe íéLðà éðLa ,ïéìrBá éðLe ãçà Léàa éâéìt§¦¦§¦¤¨§¥£¦¦§¥£¨¦¥¤¨
éèeòîì "úàæ" ,éälek ééeaøì "úøBz" :øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©§©¥§¦Ÿ§©¥
"úàæ" :éøáñ éàøúa ïðaøå .ãçà ìrBáe ãçà Léà¦¤¨¥¤¨§©¨¨©§¨¥¨§¦Ÿ
.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ééeaøì "úøBz" ,éälek éèeòîì§©¥§¦©§©¥§¥£¨¦§¥£¦
.ézøz úBaøì "úøBz" ,ézøz éèeòîì "úàæ" äãeäé 'øå§§¨Ÿ§©¥©§¥©§©©§¥
ãçà Léà ,ãçà ìrBáe ãçà Léà ,ézøz éèeòîì "úàæ"Ÿ§©¥©§¥¦¤¨¥¤¨¦¤¨
ìrBáe íéLðà éðL ,ézøz ééeaøì "úøBz" ;ïéìrBá éðLe§¥£¦©§©¥©§¥§¥£¨¦¥

.ïéìrBá éðLe íéLðà éðL ,ãçà¤¨§¥£¨¦§¥£¦

àéáî äéä Cìò ïøãä£§¨£¨¨¨¥¦
äéädðúBðå úéøöî äôéôk CBzî dúçðî úà ìèBð ¨¨¥¤¦§¨¨¦§¦¨¦§¦§§¨

çépî ïäëå ,dãé ìr dðúBðå ,úøL éìk CBúì§§¦¨¥§§¨©¨¨§Ÿ¥©¦©
éðä .dôéðîe äézçzî Bãéøéè÷äå õî÷ Lébäå ó ¨¦©§¤¨§¦¨¥¦§¦¦¨©§¦§¦

áéø÷î Ck øçàå d÷Lî äéä .íéðäkì ìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨©£¦¨¨©§¨§©©¨©§¦
dúçðî úà áéø÷î :øîBà ïBòîL 'ø .dúçðî úà¤¦§¨¨¦§¥©§¦¤¦§¨¨
úà ä÷Lé øçàå :øîàpL ,d÷Lî äéä Ck øçàå§©©¨¨¨©§¨¤¤¡©§©©©§¤¤
úà áéø÷ä Ck øçàå d÷Lä íà ."íénä úà äMàä̈¦¨¤©¨¦¦¦§¨§©©¨¦§¦¤

:äøLk dúçðî'îâäiLàé 'øì øærìà 'ø déì øîà ¦§¨¨§¥¨¨©¥¤§¨¨§¦¨
àäì dì zLøôîc ãr Crøkà áúéz àì ,déøãc§¨¥Ÿ¥©©©§¨©¦§¨©§§¨§¨
àðî ?äôeðz äðeòhL äèBñ úçðîì ïépî ,àúléî¦§¨¦©¦§¦§©¨¤§¨§¨§¨

éðäå !?ïì"ãé" àéúà ?ïìðî ,íéìráa !da áéúk ó ¨§¥¦§¦¨¦§¨¦§¨©¨§¨¨
àëä áéúk ;íéîìLî "ãé""äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå" ¨¦§¨¦§¦¨¨§¨©©¥¦©¨¦¨

ïläì óà ïäk ïàk äî "äðéàéáz åéãé" íúä áéúëe§¦¨¨¨¨§¦¤¨©¨Ÿ¥©§©¨
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ולכן לא רק שאינו מקבל את דברי היצר הרע. אלא עוד זאת, הוא בורח ממנו, ואינו רוצה כלל 
לשמוע את דבריו.

והוראה נוספת – בהמשך להנ"ל – מסוף השיעור: יתירה מזו, מכיון ש"כל ישראל ערבין 
ואחראי לעוד  אי אפשר שיסתפק בהנהגתו שהיא כדבעי, אלא עליו להיות ערב  בזה"6,  זה 
יהודים, שגם הם יתנהגו כדבעי. כפי שזה מתבטא בסוף השיעור היומי “הודו להוי'’ כי טוב 
כי לעולם חסדו": שפונה בלשון רבים לכלל ישראל – “הודו" ושבחו על גילוי חסדו לכאו"א 

מישראל – “כי טוב כי לעולם חסדו"7.

6( שבועות לט, א. וראה סה"ש ה'תש"א ע' 144. 
7( משיחת כ"ד אלול – לילדי צבאות ה' ה'תשמ"ה.
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miOd z` oiktFWe DzaFhA `NW diR oigzFR§¦¦¨¤Ÿ§¨¨§§¦¤©©¦

,dxhwd mcw dNbn dwgnp 'it`e .DpFxB KFzl§§¨©£¦¦§£¨§¦¨Ÿ¤©§¨¨

dzFW Dpi`C oeikC ,mipdMd EUr oiCM `NWC§¤Ÿ©¦¨©Ÿ£¦§¥¨§¥¨¨

lkC ,wFgnl mdl did `l dxhwd xg`l cr©§©©©§¨¨Ÿ¨¨¨¤¦§§¨

oixg`n dwigOd z` xg`l zEdW WIX dn©¤¥§§©¥¤©§¦¨§©£¦

ENt`e dwgnpe li`Fd ikd ENt` ,dcFY `OW¤¨¤£¦¨¥¦§¦§£¨©£¦

dzFW ipi` xn`l Dl oirnFW oi` oiCM `NW¤Ÿ©¦¥§¦¨¥Ÿ¥¦¨

` dYWY F` `N`dwWde xn`p KklE ,dcFY F ¤¨¦§¤¤§¨¤¡©§¦§¨

xg`l cr cIn dYWY `le ,dwigOd xg ©̀©©§¦¨§Ÿ¦§¤¦¨©§©©

znxFB dwigOdW ol rnWnw `d `N` ,dxhwd©§¨¨¤¨¨¨©§¨¨¤©§¦¨¤¤

:zFYWl Dlì"ú äî ä÷Lé øçàå øîBà ù"ø ¨¦§¥§©©©§¤©
.d÷Läå øîàð øák àìäåiAxC` bilR `l ©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨Ÿ¨¦©§©¦

i`d WixC xnE `xw i`d WixC xn `N` ,`aiwr£¦¨¤¨©¨¦©§¨©¨¦©

l"q EdiiexzC oiYrnWA oOwl xn` ikde ,`xw§¨§¨¥¨©§©¨¦§©§¦§©§©§

:dwWn KM xg`e Dzgpn aixwnøák àìäå ©§¦¦§¨¨§©©¨©§¤©£Ÿ§¨
.øîàðxg`l miOd z` DwWde iWilW wEqR ¤¡©¨§¦¦§¦§¨¤©©¦§©©

:dwWi xg`e l"z dn ,dxhwdíéNònä ìk øçà ©§¨¨©§©©©§¤©©¨©©£¦
.äìòîì íéøeîàä ïlk,dlrnl xEn` dnE ª¨¨£¦§©§¨©¨§©§¨

[dvinwE] dwignE daizkE dlAwe drAWd©§¨¨§©¨¨§¦¨§¦¨§¦¨

:dgpOd zxhwdeìML ãébî.íéøác äLElNd §©§¨©©¦§¨©¦¤§Ÿ¨§¨¦©¨

DiOwlE .dwignE drAWde dxhwdd ,oiaMrn§©§¦©©§¨¨§©§¨¨§¦¨§©¥

:dYWY dn dwigOd mcw `hiWR KixR̈¦§¦¨Ÿ¤©§¦¨©¦§¤

ì.økð BîeMøLKixv xMp FnEXx did m`W §¤¦¦¨¤¦¨¨¦¦¨¨¦

:xMp FnEXx `di `NW cr wFgnle xFfglàä ©£§¦§©¤Ÿ§¥¦¦¨¨
.dì éáúk ázëéîzlAw mcw dNbnl odM ¦§©¨§¥¨Ÿ¥¦§¦¨Ÿ¤©¨©

:dinzA drEaW.íeìk äNò àìazke aizM ikC §¨¦§¦¨Ÿ¨¨§§¦§¦§¨©

:aizM drEaW zlAw xg` ,zFl`d z`éãk ¤¨¨©©©¨©§¨§¦§¦
.dáñð:opiazM `l aYkn ENt` `dC ,Kxvl `NW ¨§¨¤Ÿ§Ÿ¤§¨£¦¦§©Ÿ©§¦¨

.éâìôéî÷ éàîahwp `ziixaE ,i`w 'ipzO` §©¨¦§§¥©©§¦¨¥¨©§¨¨©

,Dinrh y"x sili `kidn opirEnW`l `WixA§¥¨§©§¦¨¥¥¨¨¦©£¥

y"xe i`xwl Edl iWxC ikid `YWd opAx irAwe§¨¨¥©¨¨©§¨¥¦¨§¥§¦§¨¥§

:EdNkl Edl WixC ikid.àn÷ ä÷Läå éøáñ ïðaø ¥¦¨¦§§ª§©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
xg`e aizkC b"r`e ,`Ed `weC dxhwd mcwC§Ÿ¤©§¨¨©§¨§¦§¦§©©

xEn`d `xwn KgxM lr ,`weC rnWnC dwWi©§¤§©§©©§¨©¨§¨¦§¨¨¨

dxhwd xg` aYkPW t"r` dwWi xg`e k"re ,Dzgpn z` aixwn k"g`e dwWOW xnFl `weC `Ow KMld ,WFxcl EpYp eixg` mixEn`d zFxzi zF`xwnE FtEbl `N` Wxcp Fpi` oFW`x¦¥¦§¨¤¨§¦§¨§¥¨£¦©£¨¦§¦§¦§¨©¨©§¨©¤©§¤§©§¦¤¦§¨¨§§©©©§¤¤¦§©©©©§¨¨

:k"r `z` dWxcle i`w dxhwd mcT` iOp `xzA DwWde ,dPwWi `l dti dwgnp `l m`C opAx ixn`we ,dlrnl daEzMd i`w dwigO` xn`wC xg`e ,i`w dxhwd mcT`øáñ ù"øå ©Ÿ¤©§¨¨¨¥§©©§¨¨©©§¦¨¨¥©§¨§©§¨§¨¨§¥©¨¨§¦Ÿ¦§£¨¨¤Ÿ©§¤¨§¦§¨©§¨©¥©Ÿ¤©§¨¨¨¥§¦§¨¨¨¨§¨©
.ä÷Lé øçàåi`C ixEWk`l `Ow dwWde ,d`wWdl oincFwC iwtp `kdn EdNke ,xMPd mWxe dgpOd zxhwd DA oiaMrn oNMW xnFl ,dxhwd xg`l daizM `wece ,`Ed `wecC rnWn §©©©§¤©§©§©§¨§©§¨§¦¨§©©©§¨¨©¤ª¨§©§¦¨©§¨©©¦§¨§Ÿ¤©¦¨§ª§¥¨¨¨§¥§§¦©©§¨¨§¦§¨©¨§©§¥§¦

:`kRi` ciar.älâî ä÷çîð íàL àøúa d÷Läåaixwd k"g`e dwWd m` Dil zil r"xC ,y"xl r"x oiA `Mi`C Epiide ,DgxM lrA DzF` oiwWn wigni` oicaC dxhwd xg` `wece ¨¦¦§¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§©§¨©©©§¨¨¦§¦¦§¦©§¦¨§©¨§¨§©§§¦¨¥§§¥¥¦¦§¨§¦§¦

:dwWn k"g`e Dzgpn aixwOW xnFl DitEbl `xzA DwWde ,xMp FnEXxl dwWi xg`e .dxhwd mcw wigni` oicM `NWC b"r`e ,DgxM lral WixC `Ow dwWde KMld ,dxWM Dzgpn¦§¨¨§¥¨¦§¨§¦§¨©¨¨¦¦§©¨§¨§§¤Ÿ§¦¦§¦Ÿ¤©§¨¨§©©©§¤§¦¦¨§¦§¨©§¨§¥©¤©§¦¦§¨¨§©§¤

.àø÷ çút àì ãáòéãa:WFxcl zF`xwn dAxn sFQalE ,eixaC hRWn xCq dNgYA `N` ,ozevn KxcM `NW eixaC zNgzA xnFl aEzMd KxC oi`.ñeaìkKFzl ozFpe ,Fl Wi miPW ipW §¦£©Ÿ¨©§¨¥¤¤©¨©¦§¦©§¨¨¤Ÿ§¤¤¦§¨¨¤¨©§¦¨¦¥¦§©§¨¨§©§©¤¦§¨¦§©§§¥¦©¦¥§¥§

:sEwf diR.d÷ãáì àlà:d`nh m` dxFdh m`.úãîBòå ä÷eãa àìäå:d`nh `idW dcFn dzFW ipi` dxn`C oeikC.da øBæçì äìBëéledcFn `dC DzF` oiqpF` oi`e ,dzFW ipi` xnF ¦¨¨¤¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨©£Ÿ§¨§¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¨¤¦§¥¨§¨©£¨§©¥¦¨§¥§¦¨§¨¨

:`id d`nhC.'åëå õîwä áøwMî:`id zcnFre dwEcA `lde xFfgl dlFki Dpi` i`O` `iWw `tEB `id KixR DiOwlE.àúeiøa úîçî àøãä à÷c`xcd `wC zcnFre dwEcA ipYwC `d ¦§¥¨¦¦¤¨©©Ÿ¤§§©¥¨¦¦¨©§¨©©¥¨§¨©£©£Ÿ§¨§¤¤¦§¨¨§¨¥£©§¦¨¨§¨¨¥§¨§¤¤§¨¨§¨

`pW `le unw axw `pW `le ,`pizW `l iYWnl `pihn iM dxn`e `xTrn `knqC zzzFx Dpi` KklE `id d`nh i`Ce ,dzFW ipi` dxn`we zzzFx Dpi`W ,`Ed `zEIxA zngn DÄ¥£©§¦¨¤¥¨¤¤§¨¨§¨¥¦¨©©§¥¨¦§¨¥¨¤¤§©§¨¥¦¨¨§¨§¨¦¨¦¨§¦§¥Ÿ¨¦¨§Ÿ§¨¨©Ÿ¤§Ÿ§¨

,zzzFx DzF` oi`Fx Ep`W ,`zizx zngn DA `xcd `wC ,axw `ll axw oiA biltnC `de .unTd axw 'it`e `izW `l llM llM `zEIxA zngn lM lif`e WxtncM `izW `l axw `lŸ¨©Ÿ©§¨§¦§¨¥§¨¦¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ©§¨©£¦¨©©Ÿ¤§¨§©§¦¥¨©§Ÿ¨©§¨¨§¨¨¥£©§¦¨¤¨¦¨¤¤

axw `NW cr KMld ,DA zxfFg zFYWl zrBOWkE zzzFx `id KkitlE ,zFYWle Dzxdh lr KFnql dzid dvFxe ,dxFdh `id ENt`e miOd dEwCai `NW zpn`n Dpi`C xninl `Mi`C§¦¨§¥©§¥¨©£¤¤¤Ÿ¦§§¨©©¦©£¦¦§¨§¨¨§¨¦§©¨¢¨¨§¦§§¦¨¦¤¤§¤©©©¦§¤¤¨¦§¨©¤Ÿ¨©

:xn`w `zEzix zngnA DzF` oixrxrn ipYwC lirlC `ziiOw `ziixaE ,'eM¨©§¨©©§¨¦§¥§¨¨¥§©§§¦¨§¥£©¦¨¨¨©
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éáøåzezin 'c wxta .dit jezl dl oilihn lfxa ly qealk xne` dcedi(.ap sc oixcdpq)

ex`ev lr jxeke dkxd jezl dyw xceq oipzep opzc oitxypd zevna opaxe i"x ibilt

m` xne` i"x eit jezl dliztd z` wxefe eit z` gzety cr jli` jyen dfe jli` jyen df

`py i`n i"xl dnize 'eke zava eit gzet `l` dtixy zevn ea oiniiwn eid `l mcia zn

i"x 'ite zava mzde qealka dcedi iaxlc `kd

xg`l `l` zava dit oigzet eid inp `kdc

qealk dkezl oilihn eid zava dit oigzety

inp ecen opaxe dit uetwle xefgl lkez `ly

mrh mzdc oixceq ici lr dit oigzet oi`c [`kd]

oiaxwn eide wpgn dxeng dtixyc meyn opaxc

meyn dtixya ezzin xnbe wpg i"r ezzin

:dzzin axwl oi` `kd la` jenk jrxl zad`e

ç"ø 'éôá`ed yxit oke mixtqd 'ib itl 'it

dwyde oixrxrn `xza dwydey

zipyp `ziixaay `l l"z dn etebl `ziinw

`ed `xnbd lra ly yexit `l` `nwe `xza

dwyde oixrxrny cnll `a `xza dwyedy

dwyny opaxk dil xaq `aiwr iaxe ditebl `nw

iax xn` ikid dywne dzgpn aixwn k"g`e

dil `xiaq zcnere dweca `de oixrxrn `aiwr

dilr biltc oizipzn `da `aiwr 'x dywn eze

dil `xiaq `nl` `akrn dwign ipz oerny iax

opaxk dgpnd zaxwd mcew d`wyde dwigny

`kde `xcd ivn dlibnd dwgnp `ly onf lke

`nl`c dakrn unew ipz dcedi iaxc icda biltc

i`pz ixz opipye oerny 'xk d`wyd mcew daxwd

iaxl dil zile inlyexi `aiwr iaxc `ail`e

zezyl dligzdya dil zi` oixrxrn `aiwr

axwy mcew dlibn dwgnp m`c yxtl jixve

dligzdy oeik mipdk cear oick `lyc unewd

:dze` oixrxrn zezyl
dzlibn
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øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ,"d÷Läå" ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦§¨©©§©©£Ÿ§¨
éðéà" úøîBàå äléâî ä÷çîð íàL !"ä÷Läå" øîàð¤¡©§¦§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦
,dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe ,dúBà ïéørørî "äúBL¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨

îBà ïBòîL 'ø .àáé÷r 'ø éøácäî "ä÷Lé øçàå" :ø ¦§¥£¦¨¦§¥§©©©§¤©
øçà àlà !"ä÷Läå" øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¨¤¨©©

ìL ãébî ,äìrîì ïéøeîàä ïlek íéNrî ìkíéøáã äL ¨©£¦¨¨£¦§©§¨©¦§Ÿ¨§¨¦
ä÷çîð àlL ãrå õîBwä áø÷ àlL ãr da ïéákrî§©§¦¨©¤¨¥©¤§©¤¦§£¨
áø÷ àlL ãr .äreáL äéìr ìa÷z àlL ãrå äléâî§¦¨§©¤§©¥¨¤¨§¨©¤¨¥
dúçðî úà áéø÷î :øîàã ,déîrèì ïBòîL 'ø ,õîBwä©¤¦§§©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨
éàî àlà ,äléâî ä÷çîð àlL ãr .d÷Lî Ck øçàå§©©¨©§¨©¤¦§£¨§¦¨¤¨©

ì äëøöð àì :éLà áø øîà ?dì ä÷LîBîeMéøL ©§¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨§¤¦
àeä àzLéî ,äreáL äéìr ìa÷z àlL ãr .økéð¦¨©¤§©¥¨¤¨§¨¦§¨
:àáø øîàäå ?dì éáúk ázëéî àä àéúL àìã§¨¨§¨¨¦§©¨§¥¨§¨¨©¨¨
àì äreáL äéìr ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨Ÿ
àúìz ?éâìtéî÷ éàîa .dañð éãk !íeìë àìå äNr̈¨§Ÿ§§¦©§¨§©¨¦©§¦§¨¨
"d÷Läå" ,"ä÷Lé øçàå" ,àn÷ "ä÷Läå" :éáéúk éàø÷§¨¥§¦¦§¦§¨©¨§©©©§¤§¦§¨
d÷LnL ,Bôeâì àn÷ "ä÷Läå" :éøáñ ïðaø ,àøúa©§¨©¨¨¨§¦§¦§¨©¨§¤©§¨
éraéî "ä÷Lé øçàå" ,dúçðî úà áéø÷î Ck øçàå§©©¨©§¦¤¦§¨¨§©©©§¤¦¨¥

ì déìä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,økéð BîeMéøL ¥§¤¦¦¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
d÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" úøîBàå äléâî§¦¨§¤¤¥¦¨§©§§¦¨©§¨
"ä÷Lé øçàå" :øáñ ïBòîL 'øå .dçøk ìra dúBà¨§©¨§¨§¦§¨©§©©©§¤
"ä÷Läå" ,d÷Lî Ck øçàå dúçðî úà áéø÷nL Bôeâì§¤©§¦¤¦§¨¨§©©¨©§¨§¦§¨
ä÷çîð íàL àøúa "d÷Läå" ,äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ck øçàå ä÷Lä íàL àn÷©¨¤¦¦§¨§©©¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨§¦§¨©§¨¤¦¦§£¨
ãáréãa ,ïðaøå .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦¨©§¦¨§©¨§¨§©¨¨§¦£©
:øîBà äãeäé 'ø ,àéðúäå ?dçøk ìra dúBà ïé÷Lî àáé÷r 'ø øáñå .àø÷ çút àìŸ¨©§¨§¨©£¦¨©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨§¨¥
ïéørørî "äúBL éðéà" äøîàå äléâî ä÷çîð íàL ,äét CBúì ïéìéhî ìæøa ìL ñeaìk§©¤©§¤©¦¦§¦¨¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨§©§§¦
àìäå d÷ãBáì àlà ïéëéøö eðà íeìk :àáé÷r 'ø øîà .dçøk ìra dúBà ïé÷Lîe dúBà¨©§¦¨§©¨§¨¨©£¦¨§¨§¦¦¤¨§§¨©£Ÿ
äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,da øBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãr àlà ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¤¨©¤¨¥©¤§¨©£¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨

éîrèéìå .da øBæçìàìäå ?da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî ,dôeb àéä Cì éL÷éz C ©£¨§¦©£¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¥©¤¥¨§¨©£¨©£Ÿ
úîçî da àøãä÷c àäå ,àúéúø úîçî da àøãä÷c àä ,àéL÷ àì ,úãîBòå ä÷eãa§¨§¤¤¨©§¨¨§¨¨§¨¨¥£©§¦¨§¨§¨¨§¨¨¥£©
àlL ãr ;àúéúø úîçî .àéúL àì ììk ììk ,àúeiøa úîçî ìk :øîà÷ éëäå ,àúeiøa§¦¨§¨¦¨¨©¨¥£©§¦¨§¨§¨Ÿ¨§¨¥£©§¦¨©¤Ÿ
íéðäk ãéár ïéck àlLã ,äléâî ÷eçîà éîð éà ,äléâî ÷eçîà àì ézkàc ,õîBwä áø÷̈¥©¤§©©¦Ÿ¦§§¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ©¦£¦Ÿ£¦
,da àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéár ïéãa ,õîBwä áøwMî .da àøãä éöî ,é÷çîc§¨§¥¨¥¨§¨¨¦¤¨¥©¤§¦£¦Ÿ£¦§¨§¥Ÿ¨¥¨§¨¨
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סוטה. היה נוטל - פרק שלישי דף יט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(ycewÎzay meil)

z`wydy oerny iax cnl okidn x`al `ziixa d`ian `xnbd
d`wydd zxkfen minrt 'b .dgpnd zaxwd xg`l ziyrp dheqd
,mina dheqd zlibn iegin xg`l .` .oldlc xcqa dheq zyxta
.mixnd in l` dgne xtqa odkd dl`d zel`d lk z` azke"
on odkd unwe" ,dgpnd zaxwd xg`l .a ."dyi`d z` dwyde
z` dy`d z` dwyi xg`e dgafnd xihwde dzxkf` z` dgpnd
."'ebe mind z` dwyde" ,aey xn`p eixg`y weqta .b ."mind

.miweqtd zyxca mi`pz zwelgn `iaz epiptly `ziixadeðz̈
'd÷Läå' ,ïðaø,dgpnd zxhwd iptl dyxta xkfend oey`xdäî ©¨¨§¦§¨©

øîBl ãeîìz,epcnll `a dn -øîàð øák àìäåzxhwd xg`l ©§©©£Ÿ§¨¤¡©
dgpndd÷Läå','dwyi xg`e' aezkd xn`y jkne ,'mind z` §¦§¨

'dwyde' ok m`e ,daxwdd xg`l ziyrp mind ziizyy rnyn
epcnll `a ,azkp dn myl dwignd xg`l xen`dä÷çîð íàL¤¦¦§£¨

äúBL éðéà úøîBàå äléâîdlibnd zwign mcewy s` ,xnelk - §¦¨§¤¤¥¦¨
oi` ,dzey ipi` dxn`e dwgnp xak m` ,dzey ipi` xnel dleki

`l` ,dl oirneydúBà ïéøòøòîdzaeha `ly dit z` oigzet - §©§£¦¨
dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe.,øîBà ïBòîL éaø .àáé÷ò éaø éøác ©§¦¨§©¨§¨¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¥

'ä÷Lé øçàå'dxhwd xg`l dyxta zxkfend dipy d`wyd -äî §©©©§¤©
øîBì ãeîìzz`wydy cnll d`ay xnel oi` ,cnll d`a dn - ©§©

,dxhwdd xg`l ziyrp mindøîàð øák àìäåxn`p xak ixdy - ©£Ÿ§¨¤¡©
iyily weqta'd÷Läå'epcnl xak epnne ,dxhwdd xg`l §¦§¨

.dxhwd xg`l ziyrp d`wyddyàlàdze` miwyn oi`y cnll ¤¨
`l`äìòîì ïéøeîàä ïlek íéNòî ìk øçàìokl mcew - §©©¨©£¦¨©£¦§©§¨

,dyxta¯ ãébîy ,jka cnll dxezd d`ae,da ïéákòî íéøác 'â ©¦§¨¦§©§¦¨
,mixnd mindn dze` oiwyn oi`y ,xnelk,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤

.äòeáL äéìò ìa÷z àlL ãòå ,äléâî ä÷çîð àlL ãòå§©¤Ÿ¦§£¨§¦¨§©¤Ÿ§©¥¨¤¨§¨
xn`y dn ,myxtl `ziixaa oerny iax ixac lr zxfeg `xnbd

n oi`ydze` miwy,õîBwä áø÷ àlL ãòdfa jledïBòîL éaø ©¤Ÿ¨©©¤©¦¦§
øîàc ,déîòèìpzpyna,åmcewyCk øçàå dúçðî úà áéø÷î §©£¥§¨©©§¦¤¦§¨¨§©©¨

.d÷Lîdze` miwyn oi`y xn`y dn lr j`ä÷çîð àlL ãò ©§¨©¤Ÿ¦§£¨
,äléâîdwgnp `l m` ixd ,z`f xnel jxved dn ,le`yl yi §¦¨

dlibnddì d÷Lî éàî àlàmin md ,miwcead mind `ld - ¤¨©©§¨¨
.dheq in mpi` egny iptle ,okezl dheq zlibn egnyéMà áø øîà̈©©©¦

iptl dze` oiwyn oi`y xnel jxved `l ok` ,eixac z` ayiil
,mind jezl dlibnd z` egny¯ äëøöð àìxnel jxvedy `l`, Ÿ¦§§¨

ìøkéð BîeMéøLmyex xzep oiicr m` ,okezl egn xaky s`y - §¤¦¦¨
eneyix `di `ly ote`a wegniy cr mdn dze` oiwyn oi` ,dlibna

zezyl leki dpi`y ,oerny iax xn`y dn lr oke .xkipàlL ãò©¤Ÿ
äòeáL äéìò ìa÷zwiecn eixacny ,le`yl yiàìc àeä àzLéî §©¥¨¤¨§¨¦§¨§Ÿ

àéúL,diizyd z` zakrn dreayd zlawy -äéáúk ázëéî à ©§¨¨¦§©¨§¥
dìdywe .dreayd zlaw mcew mb ozip dlibnd z` aezkl la` - ¨

äòeáL äéìò ìa÷zL íãB÷ dáúkL äèBñ úléâî ,àáø øîàäå§¨¨©¨¨§¦©¨¤§¨¨¤¤§©¥¨¤¨§¨
,íeìk àìå äNò àìdxeza xn`p dheq zlibn zaizk xcqy itl Ÿ¨¨§Ÿ§

zlaw xg`l wx zazkp dlibndy rnyne ,dreayd zlaw xg`l
lawzy cr dlibnd z` miazek oi` ok` ,`xnbd zvxzn .dreayd
zlaw xg`l cr zezyl dleki dpi`y xn`y dne ,dreay dilr

,dreaydáñð éãkmb ixdy ,exn` jxevl `lye ab` jxca - §¥©§¨
.dreayd zlaw iptl ziyrp dpi` dlibnd zaizk

,dheqd zwicaa mixacd xcq edn oerny iaxe opax ewlgp epzpyna
iax zrcle ,dzgpn z` oiaixwn jk xg`e dze` oiwyn opax zrcl
,`xnbd zl`ey .dze` oiwyn jk xg`e dzgpn z` oiaixwn oerny

¯ éâìôéî÷ éàîa,daiyne .mdipa zwelgnd ceqi dnéàø÷ àúìz §©¨¦§§¥§¨¨§¨¥
éáéúk,dyxta d`wydd zxkfen minrt 'b -àn÷ 'd÷Läå'- §¦¥§¦§¨©¨

dxhwd mcewe dwignd xg`l azkp ,oey`x,aezk dipyd mrta
dxhwdd xg`l,'ä÷Lé øçàå'aezk eixg`leàøúa 'd÷Läå'- §©©©§¤§¦§¨©§¨

oexg`d.ewlgp dfae,yàn÷ 'd÷Läå' ,éøáñ ïðaøiptl aezkd ©¨¨¨§¥§¦§¨©¨
,dxhwddBôeâìcnll ,`a dnvr d`wydd oiprl -øçàå d÷LnL §¤©§¨§©©

dúçðî úà áéø÷î Ckz` dxezd dazky jkn ,xnelk - ¨©§¦¤¦§¨¨
.mixacd ziiyr xcq `ed jky cenll yi ,dxhwdd iptl d`wydd

weqtdeì déì éòaéî ,'ä÷Lé øçàå'økéð BîeMéøLoi`y cnll - §©©©§¤¦¨¥¥§¤¦¦¨
oiwynda xzeei `ly ,ixnbl dlibnd zwign xg`l cr dze`

ne .'dwyi dwignd xg`e' xn`p eli`k df ixde ,myex'd÷Läå'§¦§¨
àøúa,micnelä÷çîð íàLd xakúøîBàå äléâîdheqdéðéà ©§¨¤¦¦§£¨§¦¨§¤¤¥¦

dúBà ïéøòøòî ,äúBLdzaeha `ly dit z` gzet -ä÷Lîe ¨§©§£¦¨©§¤
.dçøk ìòa dúBà¨§©¨§¨

¯ øáñ ïBòîL éaøå- ipyd weqtd ,jk miweqtd z` yxcøçàå' §©¦¦§¨©§©©
Bôeâì ,'ä÷Lécnll ,`a dnvr dheqd z`wyd oiprl -áéø÷nL ©§¤§¤©§¦

¯ d÷Lî Ck øçàå dúçðî úàxg`l ziyrp d`wyddy ,xnelk ¤¦§¨¨§©©¨©§¨
zwigne dxhwd ,dlibnd zaizk ,dyxta mixen`d mixacd lk

.myex x`yi `ly ote`a mind jezl dlibnd¯ àn÷ 'd÷Läå'§¦§¨©¨
cnll `a ,dxhwdd iptl dyxta aezkd oey`xøçàå d÷Lä íàL¤¦¦§¨§©©

¯ äøLk dúçðî úà áéø÷ä Ckziyrp dligzkly s` ,xnelk ¨¦§¦¤¦§¨¨§¥¨
,dxhwdd mcew odkd dze` dwyd m` ,dxhwdd xg`l d`wydd

.xykàøúa 'd÷Läå',epiidc ,zelertd lk xg`l xen`d oexg`d - §¦§¨©§¨
cnll `a ,dxhwdde dlibnd zwignäléâî ä÷çîð íàLxg`l ¤¦¦§£¨§¦¨

el` lkìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî ,äúBL éðéà äøîàå ,§¨§¨¥¦¨§©§£¦¨©§¦¨§©
.dçøk,`xnbd zl`eyïðaøåmiweqtd z` miyxec mpi` recn ¨§¨§©¨¨

axkxg`l ziyrp d`wyddy 'dwyi xg`e'n cenll ,oerny i
,`xnbd daiyn .enrh xazqn ixd ,dxhwdàø÷ çút àì ãáòéãa§¦£©Ÿ¨©§¨

z` okn xg`le dyxcd z` dligza xnel aezkd jxcn df oi` -
devnd ziiyr ote` z` aezkd xcqn dligza `l` ,mixacd xcq
'dwyd'y xnel xazqn ,jkitle .yexcl ze`xwn siqen okn xg`le
'dwyd'e ,'dwyi xg`e'e ,`weca xn`p dxhwd mcew azkpy oey`xd

.dyxcl eazkp oexg`d
iax ixaca dxizq dywne ,lirl d`iady `ziixal zxfeg `xnbd

,`aiwrøáñåxaq ike -àáé÷ò éaødzey ipi` dxn`y dheqy §¨©©¦£¦¨
dlibnd dwgnpy xg`léaø ,àéðúäå ,dçøk ìòa dúBà ïé÷Lî©§¦¨§©¨§¨§¨©§¨©¦

ñeaìk øîBà äãeäémiipiy -äét CBúì ïéìéèî ìæøa ìL- §¨¥§©¤©§¤§¦¦§¦¨
`ly mitewf odyk dtd jezl mze` mipzepe geka dit z` migzet

ick ,exbeql lkez,äúBL éðéà äøîàå äléâî ä÷çîð íàL¤¦¦§£¨§¦¨§¨§¨¥¦¨
,àáé÷ò éaø øîà .dçøk ìòa dúBà ïé÷Lîe dúBà ïéøòøòî§©§£¦¨©§¦¨§©¨§¨¨©©¦£¦¨

ïéëéøö eðà íeìkmind ziizy z`d÷ãBáì àlà`id dxedh m` §¨§¦¦¤¨§§¨
,`l e`àìäå,dzey ipi` zxne`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy ,`id ©£Ÿ§¨§¤¤

.`id d`nhy dcen jkaøBæçì äìBëé õîBwä áø÷ àlL ãò àlà¤¨©¤Ÿ¨©©¤§¨©£
dadf ixdy ,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ,dzey ipi` xnele ¨

j` ,`id d`nhy dzced eli`køBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¥¨§¨©£
.da`l` dgxek lra dze` oiwyn oi` `aiwr iax zrcly ixd ¨

,dpey`xd `ziixaa xn`y dnl xzeq dfe ,dgpnd zaxwd xg`l
.dgxek lra dze` oiwyn dlibnd dwgnpy xg`ly

`xnbd zl`eydywnd lréîòèéìå ,Cziywdy jnrhl - §¦©§¥
d`aedy `ziixal dpnn dxizq yiy wx ziywd recn ,ef `ziixan

,lirldôeb àéä Cì éL÷ézdnvr ipta `ziixad lr dywz -, ¦§¥¨¦¨
recn ,dzpify dceny aygp zezyl zaxqne da zxfeg m`y xg`n

,da øBæçì äìBëé dðéà õîBwä áøwMî,zezyl dze` miaiigne ¦¤¨©©¤¥¨§¨©£¨
àìäå`id ixd dzey ipi` dxn`y oeikúãîBòå ä÷eãaixdy - ©£Ÿ§¨§¤¤

,`xnbd zvxzn .zezyl daiigp recne ,dzcedy aygpàéL÷ àìŸ©§¨
dyw epi` df -àä ,unewd axw xak m`y `aiwr iax xn`y dn - ¨

zaygp dpi` mind ziizyn dzxfge ,zezyl dze` miaiign
ote`a xaecn ,d`neha d`cedkàúéúø úîçî da àøãä÷c- §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.zzex `edy dteb z` epi`xy ,cgt zngn da dxfgyàäådne - §¨
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c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.åéøö ïéà 'â äcòñaïééä ìò Lc÷ì C36[biúéøçL úcòñ íã÷ Bîk äcòqä íã÷ ñBkä ìò Cøáì eðéäc ¦§ª¨¥¨¦§©¥©©©¦§©§§¨¥©©Ÿ¤©§ª¨§Ÿ¤§ª©©£¦
éc íBéa óà ãçà Lec÷a éc äìéìa äîe äìéìaL Lec÷ ïéòk àlà íBia Lec÷ íéîëç eð÷z àlL éôì§¦¤Ÿ¦§£¨¦¦©¤¨§¥¦¤©©§¨©©©§¨©§¦¤¨©©©

úéøçLaL ãçà Lec÷a38: §¦¤¨¤§©£¦
ו  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

dkld ixe`ia
ïééä ìò [âé קודם קידוש בתורת לקדש שלא אזהרה היינו קידוש' 'ואין אלא צריך' 'אין כתב לא בסידור -

.37הסעודה 

zetqede mipeiv
לעיל36) Ê"Òעד"ז ÛÂÒ ‚Ú¯ 'ÈÒ סעודות הסועד (לענין

לסעודה  דומה האחרת זו סעודה הרי בשבת): נוספות
לפניה. הכוס על לברך צריך שאין שבת של שלישית

יכוין 37) שכתב כסותרים; בזה נראים האריז"ל כתבי הנה
זו. בסעודה קידוש אין וכתב כו', זו בסעודה היין בשתיית
קידוש  אין תירץ הכוונות לשער בהגהותיו ויטאל והר"ש
ישתה  הסעודה תוך אבל הסעודה בתחלת היינו זו בסעודה

כו'... ויכוין יין
שלא  אזהרה היינו זו בסעודה קידוש ואין כתב בסדור אבל
(שער  שבפע"ח משום הסעודה, קודם קידוש בתורת לקדש
זו  בסעודה היין על לקדש ראוי ואין כתב כ"ג) פרק השבת

כו'. הדין לעורר ראוי ואין כו',

שבת  סעודות בכל כמו יין לשתות צריך הסעודה ובאמצע
עכ"ל  כו' הקידוש בסוד הסעודה בהתחלה ולא כו' ולכוין

ט). אות פכ"ט הכולל (שער הפע"ח
שיש  המג"א וכתב ו): ס"ק בדה"ש צב (סי' השלחן ובקצות
לא  ואדמו"ר בפע"ח, וכ"כ הסעודה בתוך היין על לברך לו

בזה. אצלנו נוהגין ראיתי לא וגם כלל, זה הזכיר
אומרים  מכלֿמקום היין על מברכים שאין שאף ולהעיר

שבסידור. הנוסח וכל סעודתא אתקינו
סעודה  חובת ידי ביין יוצאים אם ז סעיף על להלן וראה

שלישית.
היין 38) על לקדש חכמים ותקנו ס"ב: רפט סי' כדלעיל

הלילה. סעודת קודם כמו שחרית סעודת קודם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

‡Î או מתו בו לקבור קבר או ארון בשבת שעשה נכרי
ליקבר  לישראל מותר נכרים) שרובה (בעיר למכור
להמתין  צריך ישראל בשביל עשאו ואם מיד שבת במוצאי
בין  בשבילו שנעשה זה ישראל בו לקבור בין שיעשו בכדי

אחר. ישראל בו לקבור

במקום  עומדים הארון או כשהקבר אמורים דברים במה
בשביל  בשבת שנעשו לכל מפורסם הדבר שאין המוצנע
הנעשה  ארון וכן בפרהסיא העומד קבר אבל ישראל פלוני
יודעים  שהכל בענין בפרהסיא העומד קבר אצל בשבת
אסור  ישראל לפלוני בשבת נעשה זה ארון או זה שקבר
שיעשו  בכדי לאחר ואף עולמית ישראל אותו בו לקבור
בשבילו  בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס משום
והוא  שיעשו בכדי לאחר אחר ישראל בו לקבור מותר אבל
חי  ישראל בשביל בפרהסיא נכרי ע"י שבת נתחלל אם הדין
על  הנכרי את צוה שלא אע"פ קנס משום עולמית לו אסור

ככה.

אלא  קנס משום מת גבי עולמית אסרו שלא  אומרים ויש
בו  שנתחלל מפורסם בקבר שיקבר למת הוא שגנאי משום
בכדי  לאחר לו אף מותר חי גבי זה ולפי בשבילו שבת

בדברי  להקל דעתם על לסמוך יש הצורך ולעת שיעשו
סופרים.

כשעשה  אלא חכמים החמירו לא הראשונה סברא לפי ואף
לעשות  השבת קודם עליו קבל אם אבל מעצמו הדבר הנכרי
יעשנו  אימתי זמן לו קבע ולא שכר הישראל לו וקצץ זה
המתנה  לאחר הדין מן איסור אין עצמו מדעת בשבת ועשה
הנכרי  היה ואפילו בפרהסיא שעשה אע"פ שיעשו בכדי
ועשה  יום איזה הישראל לו קבע שלא אלא יום שכיר
אלא  הדין מן זה בענין מותר מת גבי ואפילו בשבת מעצמו
ממנו  יהנה שלא הכל לדברי חי גבי אף להחמיר שנכון
נכרי  ע"י שבת בו שנתחלל כל מישראל אדם שום עולמית
בקבלנות  הנכרי עשהו אפילו ישראל אמירת ע"י בפרהסיא
אלא  תרס"ד בסי' שיתבאר כמן הדין מעיקר איסור בו שאין
עצמו  הנאת בשביל בו השגיח ולא הנכרי ביד מיחה כן אם

רמ"ד: בסי' כמ"ש

·Î להספיד חלילין הרבים רשות דרך בשבת שהביא נכרי
לא  תורה של איסור בהם שנעשה כיון ישראל בהם
שימתינו  עד אחר ישראל ולא ישראל אותו לא בהם יספידו
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d"kyz'd ,elqk 'a ,zeclez t"y zgiy

אדמו"ר כו. מו"ח כ"ק לי שסיפר מה אצלי נתיישב ועתה בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק (והוסיף
זה: מאורע שאירע עד זאת, לי סיפר מה לשם הבנתי לא הזמן כל ובמשך רבות, שנים לפני

לי  סיפר אדמו"ר מו"ח היתה 131כ"ק הנהגתו שכללות - מהר"ש אדמו"ר אצל שהיה הסדר אודות
ביותר  מה 132בהרחבה שאלתי (על "צעמעריצע" שהחזיקו ממונים היו חסידות, אומר שהיה שבשעה -

חזק  ריח בעלי סממנים שזהו אדמו"ר, מו"ח כ"ק לי השיב "צעמעריצע", רואים 133זה היו וכאשר ,(
מתעורר... היה ועלֿידיֿזה להריח, לו נותנים היו וישן, שמתנמנם מישהו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי סיפר מדוע אצלי נתיישב - המסדר" "ועד של הנ"ל ההמצאה בעקבות ובכן:
הנ"ל!... סיפור

אזוי  ניט אויך ("ס'איז נעים דבר זה אין - חזק ריח עלֿידי מהשינה מישהו מעוררים כאשר ַגם
כבנידוןֿדידן, ולא בלבד, קצר לרגע הוא הצער לכלֿהפחות אבל צער, של ענין בזה ויש ַגעשמאק"),
ה' קנאת "לקנא שירצה מי יהיה אם אופן, ובכל ארוך. זמן במשך רגליו על לעמוד מישהו שמכריחים

חזק!... ריח עלֿידי הישנים את יעורר - צבאות"...

ומשמני כז. השמים "מטל - ישן ובין ער בין - מישראל ואחד אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון ויהי
דרעוין 58הארץ" רעוא חצות, לאחר ובפרט השבת, ליום השייך ובאופן מצרים"134, בלי "נחלה -135,

רוחניים, לענינים בנוגע והן גשמיים לענינים בנוגע הן להיות יכול מצרים" בלי ד"נחלה הענין והרי
מתורתך" נפלאות ואביטה עיני ד"גל להענין ,136ועד

תפלה  אותה שכן, לבקש, מה חפשית בחירה לו שיש - האדם של בבחירתו תלוי זה שענין אלא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר וכפי אופנים, בכמה להתפרש יכולה שביקשו 137ובקשה אנשים שני אודות

"גריסים" ביקש ואחד הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת ביקש שאחד אלא ("ּפערל"), "פנינים"
צרכיו  כל את קיבל הצואר, על לענוד פנינים מחרוזת שביקש זה ואכן, המרק... בתוך ("ּפערלֿגרוּפן")
אבל  הלב... מעומק שביקש כיון בקשתו, אמנם נתמלאה "ּפערלֿגרוּפן", שביקש וזה פנינים, למחרוזת עד

בלבד!... "ּפערלֿגרוּפן" עם נשאר בקשתו מילוי לאחרי

בשר" "לב אחד לכל יתברך ה' שיתן רצון באופן 138ויהי מצרים" בלי ה"נחלה את לנצל וידע ,
המתאים.

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

מנחם ראה131) קפג.תורת ע' היומן רשימת וש"נ.-
וש"נ.132) .137 ע' חל"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(133- ניסען - לזורר מעורר "אבק שם: היומן ברשימת
ביותר".

סע"ב.134) פח, זח"ב
סע"א.135) קיח, שבת

גם136) וראה יח. קיט, מנחם תהלים רצא סה"מתורת ע' אייר
וש"נ. ואילך.

תש"ג137) בראשית ש"פ שיחת בס'ראה (נדפסה  סוס "ה 
תשס"ז) (ברוקלין , אור  -נצוצי מנחם תורת גם וראה .(19 ע'

וש"נ. .239 ע' חכ"ו התוועדויות
כו.138) לו, יט. יא, יחזקאל

d"kyz'd ,elqk 'a ,zeclez t"y zgiy
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ביותר  מה 132בהרחבה שאלתי (על "צעמעריצע" שהחזיקו ממונים היו חסידות, אומר שהיה שבשעה -

חזק  ריח בעלי סממנים שזהו אדמו"ר, מו"ח כ"ק לי השיב "צעמעריצע", רואים 133זה היו וכאשר ,(
מתעורר... היה ועלֿידיֿזה להריח, לו נותנים היו וישן, שמתנמנם מישהו
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הנ"ל!... סיפור
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úéøçLaL ãçà Lec÷a38: §¦¤¨¤§©£¦
ו  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

dkld ixe`ia
ïééä ìò [âé קודם קידוש בתורת לקדש שלא אזהרה היינו קידוש' 'ואין אלא צריך' 'אין כתב לא בסידור -

.37הסעודה 

zetqede mipeiv
לעיל36) Ê"Òעד"ז ÛÂÒ ‚Ú¯ 'ÈÒ סעודות הסועד (לענין

לסעודה  דומה האחרת זו סעודה הרי בשבת): נוספות
לפניה. הכוס על לברך צריך שאין שבת של שלישית

יכוין 37) שכתב כסותרים; בזה נראים האריז"ל כתבי הנה
זו. בסעודה קידוש אין וכתב כו', זו בסעודה היין בשתיית
קידוש  אין תירץ הכוונות לשער בהגהותיו ויטאל והר"ש
ישתה  הסעודה תוך אבל הסעודה בתחלת היינו זו בסעודה

כו'... ויכוין יין
שלא  אזהרה היינו זו בסעודה קידוש ואין כתב בסדור אבל
(שער  שבפע"ח משום הסעודה, קודם קידוש בתורת לקדש
זו  בסעודה היין על לקדש ראוי ואין כתב כ"ג) פרק השבת

כו'. הדין לעורר ראוי ואין כו',

שבת  סעודות בכל כמו יין לשתות צריך הסעודה ובאמצע
עכ"ל  כו' הקידוש בסוד הסעודה בהתחלה ולא כו' ולכוין

ט). אות פכ"ט הכולל (שער הפע"ח
שיש  המג"א וכתב ו): ס"ק בדה"ש צב (סי' השלחן ובקצות
לא  ואדמו"ר בפע"ח, וכ"כ הסעודה בתוך היין על לברך לו

בזה. אצלנו נוהגין ראיתי לא וגם כלל, זה הזכיר
אומרים  מכלֿמקום היין על מברכים שאין שאף ולהעיר

שבסידור. הנוסח וכל סעודתא אתקינו
סעודה  חובת ידי ביין יוצאים אם ז סעיף על להלן וראה

שלישית.
היין 38) על לקדש חכמים ותקנו ס"ב: רפט סי' כדלעיל

הלילה. סעודת קודם כמו שחרית סעודת קודם

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

‡Î או מתו בו לקבור קבר או ארון בשבת שעשה נכרי
ליקבר  לישראל מותר נכרים) שרובה (בעיר למכור
להמתין  צריך ישראל בשביל עשאו ואם מיד שבת במוצאי
בין  בשבילו שנעשה זה ישראל בו לקבור בין שיעשו בכדי

אחר. ישראל בו לקבור

במקום  עומדים הארון או כשהקבר אמורים דברים במה
בשביל  בשבת שנעשו לכל מפורסם הדבר שאין המוצנע
הנעשה  ארון וכן בפרהסיא העומד קבר אבל ישראל פלוני
יודעים  שהכל בענין בפרהסיא העומד קבר אצל בשבת
אסור  ישראל לפלוני בשבת נעשה זה ארון או זה שקבר
שיעשו  בכדי לאחר ואף עולמית ישראל אותו בו לקבור
בשבילו  בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס משום
והוא  שיעשו בכדי לאחר אחר ישראל בו לקבור מותר אבל
חי  ישראל בשביל בפרהסיא נכרי ע"י שבת נתחלל אם הדין
על  הנכרי את צוה שלא אע"פ קנס משום עולמית לו אסור

ככה.

אלא  קנס משום מת גבי עולמית אסרו שלא  אומרים ויש
בו  שנתחלל מפורסם בקבר שיקבר למת הוא שגנאי משום
בכדי  לאחר לו אף מותר חי גבי זה ולפי בשבילו שבת

בדברי  להקל דעתם על לסמוך יש הצורך ולעת שיעשו
סופרים.

כשעשה  אלא חכמים החמירו לא הראשונה סברא לפי ואף
לעשות  השבת קודם עליו קבל אם אבל מעצמו הדבר הנכרי
יעשנו  אימתי זמן לו קבע ולא שכר הישראל לו וקצץ זה
המתנה  לאחר הדין מן איסור אין עצמו מדעת בשבת ועשה
הנכרי  היה ואפילו בפרהסיא שעשה אע"פ שיעשו בכדי
ועשה  יום איזה הישראל לו קבע שלא אלא יום שכיר
אלא  הדין מן זה בענין מותר מת גבי ואפילו בשבת מעצמו
ממנו  יהנה שלא הכל לדברי חי גבי אף להחמיר שנכון
נכרי  ע"י שבת בו שנתחלל כל מישראל אדם שום עולמית
בקבלנות  הנכרי עשהו אפילו ישראל אמירת ע"י בפרהסיא
אלא  תרס"ד בסי' שיתבאר כמן הדין מעיקר איסור בו שאין
עצמו  הנאת בשביל בו השגיח ולא הנכרי ביד מיחה כן אם

רמ"ד: בסי' כמ"ש

·Î להספיד חלילין הרבים רשות דרך בשבת שהביא נכרי
לא  תורה של איסור בהם שנעשה כיון ישראל בהם
שימתינו  עד אחר ישראל ולא ישראל אותו לא בהם יספידו
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שהביאם  מקום מאותו שבת במוצאי להביאם שיכולים בכדי
שהוא  בין לתחום חוץ הוא מקום שאותו בין בשבת הנכרי
בכדי  שימתינו די הביאם מהיכן ידוע אינו ואם התחום בתוך
אמורים  דברים במה לתחום מחוץ להביאם שיכולין
שהכל  בענין בפרהסיא הביאם אם אבל בצנעא כשהביאם
ישראל  פלוני בשביל בשבת הרבים ברשות שהובאו יודעים

עולמית. ישראל אותו בהם להספיד אסור

כרמלית  דרך הביאם אם אבל גמורה הרבים ברשות זה וכל
למי  אפילו כלל להמתין צריך אין התחום מתוך הביאם אם
בשבילו  שהובא למי החמירו שלא בשבילו שהובאו
לא  אבל עצמה בשבת ממנה יהנה שלא אלא בכרמלית
הביאם  כן אם אלא שיעשו בכדי שבת במוצאי להמתין
בתוך  משא"כ בשבת הבאתו מועלת שאז לתחום מחוץ
שהיה  (מפני כך כל מועלת בשבת הבאתו אין התחום
במוצאי  ולהביאם בשבת בעצמו לשם לילך יכול הישראל
שבת  במוצאי שוהה שהיה מועט שיעור ומשום מיד שבת
לנכרי  יאמר שמא כך בשביל לחוש אין לכאן משם בחזירתו

בשבת). לשם לילך

התחום  מתוך או לתחום מחוץ הביאם אם ספק הוא ואם
בודאי  אפילו מותר לאחרים אבל בשבילו שהובא למי אסור
ואחר  כרמלית דרך לתחום מחוץ הביאם ואם לתחום  חוץ
בכדי  אלא להמתין צריך אין הרבים רשות דרך העבירם כך
ואח"כ  שבת במוצאי הרבים רשות מתחלת להביאם שיכולין
הובאו  אם בשבילו שהובא למי אפילו או לאחרים מותר

התחום: מתוך

ישראל  בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

הם ‡ אם בין בחמין רובו או גופו כל לרחוץ חכמים אסרו
מפני  שבת מערב הוחמו אפילו בקרקע הם אם בין בכלי
החמנו  שבת מערב ואמרו בשבת מחמין שהיו הבלנים
בזדון  לחלל השבתות על ישראל נחשדו שלא ואע"פ
יום  מבעוד צוננים המים תחת עצים נותנים היו מכלֿמקום
ומחממים  השבת כל והולכים מתבערים והם לחשכה סמוך
ישכח  שמא גזרה משום אסור זה ודבר שעליהם המים את
לרחוץ  אדם לכל אסרו לפיכך משחשכה בגחלים ויחתה
המים  לשפוך ואפילו הבלנים של במרחץ שלא אפילו בחמין
ששם  שבמרחץ רחיצה דרך זו שאין להשתטף גופו על
ואבר  אבר כל רוחץ ואפילו המים בתוך ואבריו גופו מכניס
חכמים  חלקו לא ואעפ"כ אחת בבת גופו רוב ולא לבדו
שרוחץ  שבמרחץ לרחיצה קצת דומה שעכ"פ כיון בגזרתם

רובו. או גופו כל

אברים  שאר או ורגליו ידיו פניו בחמין לרחוץ מותר אבל
מותר  מנהג שם שאין במקום ולכן גופו רוב רוחץ שאינו כל
אלא  לרחוץ צריכה אינה כי בשבת לבנים ללבוש לאשה
בבגד  תרחץ שלא שתזהר רק ירכותיה ובין מטה של פניה

סחיטה. לידי תבא שלא

אפילו  לרחוץ מותר טבריא בחמי אבל האור בחמי זה וכל
בצוננים  לומר צריך ואין המים בתוך יחד גופו כל להכניס

בקרקע  כשהם אלא טבריא בחמי התירו לא ומכלֿמקום
בכלי  שהוא שכל מפני האור כחמי דינם בכלי כשהם אבל
אלו  על לגזור ויש טבריא לחמי האור חמי בין ניכר אינו

אלו: מפני

המקום · כשאין אלא טבריא חמי התירו שלא אומרים יש
לידי  שבא מפני אסור מקורה המקום אם אבל מקורה
שמותר  אומרים ויש שיתבאר כמו בשבת להזיע ואסור זיעה
משום  אלא הזיעה את אסרו לא שהרי טבריא בחמי להזיע
טבריא  בחמי לרחוץ שמותר וכיון שיתבאר כמו רחיצה גזרת
סופרים  בדברי הלכה ולענין בהם להזיע שמותר כלֿשכן

המיקל: אחר הלך

אפילו ‚ לתוכה להמשיך אסור טבריא חמי של המים אמת
לאמה  חוץ יוצא הסילון ופי צונן של סילון יום מבעוד
שיתחממו  כדי כן ועושין שבקרקע לעוקא נשפכים ומימיו
זו  והרי חמין של האמה דרך בעברם שבסילון הללו מים
בתוך  נטמנו הללו שמים הבל המוסיף בדבר הטמנה כעין
וכבר  הבל המוסיף דבר נקראים שהן טבריא חמי של האמה
אפילו  הבל המוסיף בדבר להטמין שאסור רנ"ז בסי' נתבאר
והמשיך  עבר אם ולכן אסור והטמין עבר ואם יום מבעוד
ממנו  הנשפכים המים אסורים האמה לתוך צונן של הסילון
שאסור  בשבת הוחמו כאלו בשתיה בין ברחיצה בין לעוקא
בלבד  אחד אבר ואפילו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ אפילו
שהוחמו  כחמין דינם יו"ט בערב זה סילון המשיך ואם
מותרים  אבל רובו או גופו כל בהם לרחוץ שאסור ביו"ט
בסי' שיתבאר כמו ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ או בשתיה

תקי"א.

לאמה  חוץ יוצא ופיו צד מכל מוקף הסילון כשגוף זה וכל
הטמנה  נקרא זה אין האמה לתוך הצונן שופך הוא אם אבל
מותר  לפיכך בו נטמן ולא בחמין הוא מתערב שהצונן כלל
כל  והולך לשם נמשך והוא לשם יום מבעוד הצונן להמשיך
יום  מבעוד שהתחיל כיון בישול משום בו ואין כולה השבת
ג"כ  ומותר רנ"ב בסי' שנתבאר כמו בשבת מאליו נגמר והוא
חמי  בשאר כמו זו באמה ביחד גופו כל אפילו לרחוץ

טבריא:

המדורה „ כנגד ויתחמם גופו כל בצונן אדם ישתטף לא
גופו  כל בחמין כרוחץ ונמצא שעליו מים שמפשיר מפני
מפני  האש אצל שנתחמם אחר בצונן להשתטף מותר אבל

כך. כל מתחממים שעליו המים שאין

לחממם  שלא ליזהר צריך ידיו הרוחץ שאפילו אומרים ויש
לא  אם בו סולדת היד שאין במקום אפילו המדורה כנגד
ונמצא  שעליהן המים שמפשיר מפני יפה תחלה ינגבם
אפילו  בשבת שהוחמו וחמין בשבת שהוחמו בחמין כרוחץ
הוחמו  לא ואפילו אחד אבר אפילו בהם לרחוץ אסור בהיתר

כדבריהם: להחמיר ויש בו סולדת היד שאין מעט אלא

בו ‰ שיש כלי בטנו גבי על ליתן אסור במעיו שחש מי
רוב  כרוחץ ונמצא גופו רוב על ישפכו שמא חמין מים
כדי  בהם שאין מועטים מים הם אם ואפילו בחמין גופו
מעט  אפילו בשבת הוחמו אם מכלֿמקום גופו רוב רחיצת
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כ  אסור בו סולדת היד אסור שאין בחול ואפילו שנתבאר מו
מותר  אבל רותחים שהמים שפעמים הסכנה מפני כן לעשות

בשבת: ואפילו בטנו גבי על וליתנו בגד להחם

Â שלא מהנהר כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץ
כמו  בכרמלית אמות ד' ויטלטלם עליו המים ישארו
גופו  לשוט שלא [ליזהר] צריך ועוד ש"א בסי' שנתבאר
פני  שעל הקסמין כגון דבר שום להשיט שלא וגם בנהר
שיתבאר  כמו המים לנקות ולכאן לכאן להפצילן אסור המים
שערו  לסחוט שלא רוחץ כל ליזהר צריך ועוד של"ט בסי'
בולע  ואינו קשה שהשער בשיער סחיטה שייך שלא ואף
ומפני  סופרים מדברי אסור מכלֿמקום ממש בתוכו המים
המנהג  נתפשט לכן זה בכל ליזהר יודעים הכל שאין
אע"פ  בצונן אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא אלו במדינות

הדין: מן בדבר איסור שאין

Ê טבילה הצריך אפילו בשבת מטומאתו לטבול מותר אדם
נראה  שאינו מפני בהם וכיוצא נדה כגון התורה מן
שאין  סרוחים במים טובל ואפילו להקר כיורד אלא כמתקן
להקר  דרך שאין הגשמים בימות ואפילו בהם להקר דרך
ורוחץ  וצואה בטיט מלוכלך שאדם פעמים מכלֿמקום כלל
להעביר  כדי סרוחים במים ואפילו הגשמים בימות אפילו

מעליו. והצואה הטיט

כן  אם אלא בשבת אשה טבילת לאסור נהגו אלו ובמדינות
השבת  קודם לטבול לה אפשר היה לא וגם בעיר בעלה יש
במה  פשעה שלא שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או
והיה  בעיר בעלה שהיה כל אבל לכן קודם טבלה שלא
שנתנו  ויש בשבת טובלת אינה טבלה ולא לטבול לה אפשר
אם  בשבת לרחוץ שלא המנהג שנתפשט שכיון למנהג טעם
כיורד  ולא כמתקן נראה זה הרי מטומאתו טובל כשטמא כן
שנתבאר  מטעם להקר לרחוץ כלל דרך שאין כיון להקר

בדבר. איסור שאין אע"פ

מן  אינה זו שטבילה שכיון לקרי לטבול מותר ומכלֿמקום
נראה  אינו סופרים מדברי גמור חיוב לא (ואף התורה
שאין  בשבת לטבול מותר בתשובה ששב המומר וכן כמתקן
גמור  חיוב אין (ואף הגר טבילת כמו התורה מן טבילתו
ולטבול  לחזור שצריכה אשה כל וכן סופרים) מדברי
בי"ד  שנתבאר כמו בשבת לטבול מותרת בעלמא לחומרא

קצ"[ז]): סי'

Á משירים שאינם בדברים ורגליו ידיו פניו לרחוץ מותר
יהא  שלא ובלבד המשירים דברים עם מעורבים שער
ולא  רישיה פסיק שהוא בענין בודאי שמשיר מדבר הרוב

ימות:

Ë יד כלאחר גבול שהוא מפני במורסן ידיו לרחוץ מותר
אלא  בשבת שינוי ע"י לגבל שלא להחמיר שיש ואע"פ
שכ"ד  בסי' שנתבאר כמו שבת מערב המים נתן כן אם
אלא  המורסן על ממש מים נותן שאינו כאן מכלֿמקום

הכל: לדברי מותר רטובות בידים שלוקחו

È חלב שאר או בבורית וכלֿשכן במלח ידיו לרחוץ אסור

ודומה  בשבת כמוליד זה והרי ידו על שנימוח מפני
ברד  או שלג לרסק שאסור ש"כ בסי' שנתבאר כמו למלאכה
וברד  שלג לרסק איסור שטעם האומרים ולדברי זה מטעם
שאף  למשקין העומדים פירות סחיטת גזרת משום הוא
אם  שם שנתבאר כמו עומדים הם למימיהם והברד השלג
לרסק  מותר למשקין עומדים שאינן חלב ושאר בורית כן

הראשונה: כסברא להחמיר יש אבל לכתחלה

‡È מערב סתמו אם מתחתיו מבחוץ ניסוקת שהאור מרחץ
מותר  ידו על מתחמם שהמרחץ  הנקבים אותן שבת
בשבת  כלל נתחמם לא שהרי מיד שבת במוצאי בו לרחוץ
הוחם  שמאליו אע"פ שבת מערב נקביו סתמו לא אם אבל
באיסור  שהוחם לפי שיעשו בכדי לערב להמתין צריך בשבת
גזרה  תחתיו אש כשיש בשבת פתוחים נקביו להיות שאסור

בגחלים: יחתה שמא

·È מפני בלבד להזיע אפילו למרחץ ליכנס חכמים אסרו
אנחנו  מזיעין ואמרו בחמין רוחצין שהיו עבירה עוברי
להזיע  שיכול במקום במרחץ לעבור שאפילו אומרים ויש

לכך: מתכוין שאינו פי על אף אסור

‚È רוחצת מרחץ בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת
הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם: בשביל בשבת

סעיפים: י"ג ובו בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

מפני ‡ (מעורבים) וחומץ שמן יסוך לא במתניו החושש
ניכר  שהדבר וכל לרפואה אלא בהם לסוך דרך שאין
סך  אבל שכ"ח בסי' שיתבאר מטעם אסור לרפואה שמתכוין
יקרים  שדמיו לפי ורד בשמן לא אבל (לבדו) בשמן הוא
הוא  ואם לרפואה אלא בו לסוך רגילים ואין מצוי ואינו
שלא  לסוכו אדם בני ודרך ורד שמן בו שמצוי מקום
שאין  אלו ובמקומות לרפואה אפילו בו לסוך מותר לרפואה
שמן  בשום לסוך אסור לרפואה אם כי בשמן לסוך נוהגין
אסור  ולכן לרפואה שמתכוין ניכר שהדבר מפני לרפואה

חטטין: בו שיש הראש לסוך

ובלבד · להנאה הגוף כל על ביד ולמשמש לסוך מותר
ולא  ביחד וימשמש שיסוך דהיינו חול מדרך שישנה

ידים: ברפיון אלא בכח ימשמש

כן ‚ אם אלא חול כדרך לכך המיוחד בכלי מגרדין אין
לו  היה ואם צואה או בטיט מטונפות רגליו או ידיו היו
להיות  הבתולות נהגו ומזה מותר לשבת המיוחדת מגרדת

ש"ג: בסי' כמ"ש לשבת המיוחד חזיר משער כלי להן

הסנדל „ או המנעל בתוך כשהיא בשמן רגלו יסוך לא
ודומה  השמן לכלוך ע"י מתרכך שעורן מפני החדשים
וסך  במנעל מניחה ואח"כ רגלו את הוא סך אבל לעיבוד
והוא  חושש ואינו העור גבי על ומתעגל גופו כל את הוא
יש  אפילו לעבדו כדי שיעור מגופו הנישוף בשמן יהא שלא
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קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כ  אסור בו סולדת היד אסור שאין בחול ואפילו שנתבאר מו
מותר  אבל רותחים שהמים שפעמים הסכנה מפני כן לעשות

בשבת: ואפילו בטנו גבי על וליתנו בגד להחם

Â שלא מהנהר כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץ
כמו  בכרמלית אמות ד' ויטלטלם עליו המים ישארו
גופו  לשוט שלא [ליזהר] צריך ועוד ש"א בסי' שנתבאר
פני  שעל הקסמין כגון דבר שום להשיט שלא וגם בנהר
שיתבאר  כמו המים לנקות ולכאן לכאן להפצילן אסור המים
שערו  לסחוט שלא רוחץ כל ליזהר צריך ועוד של"ט בסי'
בולע  ואינו קשה שהשער בשיער סחיטה שייך שלא ואף
ומפני  סופרים מדברי אסור מכלֿמקום ממש בתוכו המים
המנהג  נתפשט לכן זה בכל ליזהר יודעים הכל שאין
אע"פ  בצונן אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא אלו במדינות

הדין: מן בדבר איסור שאין

Ê טבילה הצריך אפילו בשבת מטומאתו לטבול מותר אדם
נראה  שאינו מפני בהם וכיוצא נדה כגון התורה מן
שאין  סרוחים במים טובל ואפילו להקר כיורד אלא כמתקן
להקר  דרך שאין הגשמים בימות ואפילו בהם להקר דרך
ורוחץ  וצואה בטיט מלוכלך שאדם פעמים מכלֿמקום כלל
להעביר  כדי סרוחים במים ואפילו הגשמים בימות אפילו

מעליו. והצואה הטיט

כן  אם אלא בשבת אשה טבילת לאסור נהגו אלו ובמדינות
השבת  קודם לטבול לה אפשר היה לא וגם בעיר בעלה יש
במה  פשעה שלא שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או
והיה  בעיר בעלה שהיה כל אבל לכן קודם טבלה שלא
שנתנו  ויש בשבת טובלת אינה טבלה ולא לטבול לה אפשר
אם  בשבת לרחוץ שלא המנהג שנתפשט שכיון למנהג טעם
כיורד  ולא כמתקן נראה זה הרי מטומאתו טובל כשטמא כן
שנתבאר  מטעם להקר לרחוץ כלל דרך שאין כיון להקר

בדבר. איסור שאין אע"פ

מן  אינה זו שטבילה שכיון לקרי לטבול מותר ומכלֿמקום
נראה  אינו סופרים מדברי גמור חיוב לא (ואף התורה
שאין  בשבת לטבול מותר בתשובה ששב המומר וכן כמתקן
גמור  חיוב אין (ואף הגר טבילת כמו התורה מן טבילתו
ולטבול  לחזור שצריכה אשה כל וכן סופרים) מדברי
בי"ד  שנתבאר כמו בשבת לטבול מותרת בעלמא לחומרא

קצ"[ז]): סי'

Á משירים שאינם בדברים ורגליו ידיו פניו לרחוץ מותר
יהא  שלא ובלבד המשירים דברים עם מעורבים שער
ולא  רישיה פסיק שהוא בענין בודאי שמשיר מדבר הרוב

ימות:

Ë יד כלאחר גבול שהוא מפני במורסן ידיו לרחוץ מותר
אלא  בשבת שינוי ע"י לגבל שלא להחמיר שיש ואע"פ
שכ"ד  בסי' שנתבאר כמו שבת מערב המים נתן כן אם
אלא  המורסן על ממש מים נותן שאינו כאן מכלֿמקום

הכל: לדברי מותר רטובות בידים שלוקחו

È חלב שאר או בבורית וכלֿשכן במלח ידיו לרחוץ אסור

ודומה  בשבת כמוליד זה והרי ידו על שנימוח מפני
ברד  או שלג לרסק שאסור ש"כ בסי' שנתבאר כמו למלאכה
וברד  שלג לרסק איסור שטעם האומרים ולדברי זה מטעם
שאף  למשקין העומדים פירות סחיטת גזרת משום הוא
אם  שם שנתבאר כמו עומדים הם למימיהם והברד השלג
לרסק  מותר למשקין עומדים שאינן חלב ושאר בורית כן

הראשונה: כסברא להחמיר יש אבל לכתחלה

‡È מערב סתמו אם מתחתיו מבחוץ ניסוקת שהאור מרחץ
מותר  ידו על מתחמם שהמרחץ  הנקבים אותן שבת
בשבת  כלל נתחמם לא שהרי מיד שבת במוצאי בו לרחוץ
הוחם  שמאליו אע"פ שבת מערב נקביו סתמו לא אם אבל
באיסור  שהוחם לפי שיעשו בכדי לערב להמתין צריך בשבת
גזרה  תחתיו אש כשיש בשבת פתוחים נקביו להיות שאסור

בגחלים: יחתה שמא

·È מפני בלבד להזיע אפילו למרחץ ליכנס חכמים אסרו
אנחנו  מזיעין ואמרו בחמין רוחצין שהיו עבירה עוברי
להזיע  שיכול במקום במרחץ לעבור שאפילו אומרים ויש

לכך: מתכוין שאינו פי על אף אסור

‚È רוחצת מרחץ בה ויש בה דרים ונכרים שישראל עיר
שבת  למוצאי בה לרחוץ מותר נכרים רוב אם בשבת
הרוב  שהם הנכרים בשביל בשבת הוחמה הסתם שמן מיד
ואפילו  שיוחם כדי עד להמתין צריך ישראל רובה ואם
הוחמה  הסתם שמן לפי כן להמתין צריך מחצה על במחצה

שניהם: בשביל בשבת

סעיפים: י"ג ובו בשבת רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

מפני ‡ (מעורבים) וחומץ שמן יסוך לא במתניו החושש
ניכר  שהדבר וכל לרפואה אלא בהם לסוך דרך שאין
סך  אבל שכ"ח בסי' שיתבאר מטעם אסור לרפואה שמתכוין
יקרים  שדמיו לפי ורד בשמן לא אבל (לבדו) בשמן הוא
הוא  ואם לרפואה אלא בו לסוך רגילים ואין מצוי ואינו
שלא  לסוכו אדם בני ודרך ורד שמן בו שמצוי מקום
שאין  אלו ובמקומות לרפואה אפילו בו לסוך מותר לרפואה
שמן  בשום לסוך אסור לרפואה אם כי בשמן לסוך נוהגין
אסור  ולכן לרפואה שמתכוין ניכר שהדבר מפני לרפואה

חטטין: בו שיש הראש לסוך

ובלבד · להנאה הגוף כל על ביד ולמשמש לסוך מותר
ולא  ביחד וימשמש שיסוך דהיינו חול מדרך שישנה

ידים: ברפיון אלא בכח ימשמש

כן ‚ אם אלא חול כדרך לכך המיוחד בכלי מגרדין אין
לו  היה ואם צואה או בטיט מטונפות רגליו או ידיו היו
להיות  הבתולות נהגו ומזה מותר לשבת המיוחדת מגרדת

ש"ג: בסי' כמ"ש לשבת המיוחד חזיר משער כלי להן

הסנדל „ או המנעל בתוך כשהיא בשמן רגלו יסוך לא
ודומה  השמן לכלוך ע"י מתרכך שעורן מפני החדשים
וסך  במנעל מניחה ואח"כ רגלו את הוא סך אבל לעיבוד
והוא  חושש ואינו העור גבי על ומתעגל גופו כל את הוא
יש  אפילו לעבדו כדי שיעור מגופו הנישוף בשמן יהא שלא
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לצחצחו  אפילו הוא יתכוין שלא והוא מותר לצחצחו כדי בו
לעבדו: משום גזרה

ומושכו ‰ בידיו המרככו או שיתקשה עד העור על הדורס
משום  חייב עושים שהאומנים כדרך אותו ומשוה

מעבד:

סעיפים: ה' ובו בשבת סיכה דיני שכז סימן ב חלק

כלל ‡ סכנה חשש בו שאין בעלמא מיחוש לו שיש מי
רפואה  שום לו לעשות אסור כבריא והולך מתחזק והוא
שאין  דבר ואפילו שיתבאר ע"ד אלא נכרי ע"י אפילו בשבת
שום  בו ואין סופרים מדברי אפילו מלאכה סרך משום בו
וניכר  לרפואה שעושה כיון מכלֿמקום לבריא כלל איסור
ישחוק  שמא גזרה משום אסור לרפואה שמתכוין הדבר

בשבת  ברפואות לעסוק מותר כשיהיה לרפואה סממנים
טוחן: משום ויתחייב

השבת · את עליו לחלל מצוה סכנה של חולי לו שיש מי
דמים  שופך זה הרי והשואל משובח זה הרי והזריז
שמותר  ברבים לדרוש לו שהיה מגונה זה הרי והנשאל
יעשה  אשר שנאמר השבת את דוחה נפשות ספק ואפילו
ראה  כלומר בהם וחי לומר תלמוד מה בהם וחי האדם
לידי  כך ידי על שיבא ולא המצות בעשיית ודאי חי שיהא
אלא  מחללין אין סכנה בודאי אפילו ומכלֿמקום סכנה ספק
רפואה  וכשהיא מומחה פי על או לכל ידועה שהיא ברפואה
מחללין  לאו אם בה יתרפא זה אם ידוע שאין אף ידועה

מספק:

סעיפים: נ"ה ובו בשבת חולה דין שכח סימן ב חלק
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íåù õåôçé àìù ,åèåùô éôì 'åë ãåçé íùì åäæå
.'åë íéîùá éì éî ù"îë øáã

בלימוד  לכוון מהאדם נדרש שעכ"פ - זה ענין
יתברך  אלקותו המשכת לשם המצוות וקיום התורה
כוונת  להשלים כדי העולם בכל ועי"ז בנפשו
יחוד  "לשם אמירת תוכן הוא הוא - הבריאה
מצוה, כל קודם ושכינתי'" קודשאֿבריךֿהוא
להיות  צריך מצוה שבעשיית הוא, זו כוונה שתוכן

תועלת לשם לא האדם לשם עצמו כוונת (אפילו
ידי  על באדם הנפעלת הרוחנית והמעלה התועלת
(לשם  יתברך לכבודו ורק אך אלא המצוות),
ושכינתו  כבודו לגלות היינו ושכינתי'), הקב"ה

בתחתונים. דירה לו שתהי' כדי בעולם יתברך

לא  ועמך בשמים לי "מי מ"ש כענין והוא
רוצה  שהאדם הוא בזה שהפירוש בארץ", חפצתי

שאינ  היינו בלבד, הקב"ה את דבר רק שום רוצה ו
אלא  שבשמים, רוחניים ענינים לא אפילו לעצמו,
דירה  לו שיהי' יתברך רצונו שיתמלא רק

בתחתונים.

êåúì íà-éë 'úé åúåäìà êéùîäì øùôà éàå
.úååöîå äøåú åðééäã ,íéìë

ע"י  רק היא בעולם אלקות שהמשכת הטעם
בגילוי  אלקות שיהי' שכדי לפי הוא ומצוות תורה
להתלבש  האלקי האור צריך העולם גדרי בתוך
לאורו  ה"כלים" הן הן ומצוות ותורה - ב"כלים"

יתברך.

íéìëå ù"îë íéìë íä äøåúä úåéúåà ìëå
úàøùä åðééäã ,áø úåëìî ïééå íéðåù íéìëî

.äðéëùä
וכמו  יתברך, לאורו "כלים" הן התורה אותיות
שאותיות  "כלים", שהן בפשטות, האותיות ענין
או  שכלי רעיון (אם מסויים "תוכן" מכילות ותיבות

וכדומה). שבלב רגש תיאור

מכלים  "כלים בכתוב הפנימי הפירוש וזהו
הנזכר  מלך שכל דידוע רב", מלכות ויין שונים
המלכים  מלכי מלך על גם קאי אסתר במגילת
מלכות  "ויין - הקב"ה של "יינו" ומהו הקב"ה.
וכיצד  גבול; לה שאין השכינה השראת זוהי - רב"
זה  על הנה זה? רב" "יין להכיל לאדם לו אפשר
אותיות  הם שהכלים שונים", מכלים "וכלים אומר

יתברך. שכינתו אור מלובש שבהן התורה,

äðéëùä úàøùä ø÷éò äéä íéé÷ ÷"îäáù ïîæáå
.íìåòä ìëì èùôúî íùîå ,íéùã÷ éùã÷á

åîìåòá ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùë åéùëòå
,äëìä ìù úåîà 'ã àìà[הוא ø÷éò[דשם

íìåòä ìëì èùôúî íùîå ,äðéëùä úàøùä
.åìåë

íùîå çåîá äúàøùä ø÷éòù äîùðä åîë
.åúåéçäì åìåë óåâä ìëì úèùôúî

כל  של ה"מוח" כמו הוא המקדש שבית ידוע
במוח  היא הנשמה השראת שעיקר דכמו העולם,
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כוחותי', וכן הנשמה, חיות מתפשטת ומשם האדם
הי' השכינה השראת עיקר כך - הגוף אברי לכל

העולם. בכל אלקות נתפשט ומשם במקדש,

השכינה  השראת עיקר המקדש בית ומשחרב
לימוד  דהיינו ב"מוח", הקשורה זו בעבודה הוא
תורה, הלומד האדם שבנפש זו ומהשראה התורה,

העולם. בכל השכינה אור מתפשט

y" - `ed daeyzd oipr :mekiql],"l`xyi dae
"l`xyi" zpiga lr xizqnd jqnd xiqdl
zilkza zcge`nd ,"enr 'ied wlg ik" ,eznypay
e"g cexit ly oipr mey jiiy `ly ote`a z"iyd mr

;jxazi epnn
zelrzdl wx `l `ed daeyzd oipr zilkz j`
jiyndl wwezydl `l` ,"l`xyi" zpigal "ribdl"e
ixg`l :xnelk ,'izeevne dxez ici lr mlera zewl`
f"iry ,eay "l`xyi" zpiga z` dlbn mc`dy
`lek" lkdy zizin`d jxazi ezecg` elv` zybxp
xxerl df jixv `linn jxca ixd ,zewl` mr "cg
mlerd lka dlbzz ef zecg`y dlecb dweyz elv`
idefy ,mlerd lk `ln jxazi eceak 'idiy cr ,elek

.d`ixad zilkz
ipyn dlelk daeyzd zceary - l"pd t"re
(a) ,eay "l`xyi" zpigal aeyl (`) :mialy
ezecg` dlbzzy ick dhnl zewl` jiyndl dceard
wlg ik"l jynda y"n k"b x`eai - mlerd lka 'zi
- (dnypay l`xyi zpiga lr i`wc) "'eb enr 'ied

[:"'eb xacn ux`a ed`vni"

,ùåøéô ,øáãî õøàá åäàöîé ùåøéô ë"â åäæå
äåìà ÷ìçì åäàöîé בפסוק עליו [שמדובר

עמו"] הוי' חלק "כי úåôéì÷äשלפניו, íå÷îá ,
åäúáå ,ãñôðå äåää óåâä úååàú øçà êùîðùë

.ïåîéùé ììé
שהוא  הקליפות, מקום על מורה דמדבר ידוע
בכלל) (וגשמיות הגוף כי וגם מאלקות, שמם מקום

שמם. למדבר נמשל ולכן ונפסד, הווה הוא

את  להשיב - הוא התשובה עבודת של וענינה
מקומו  את לידע דורש שלזה לבבו", "אל עצמו
וזהו  - הראשון למקומו לחזור שיוכל כדי ושרשו
ה' ה"חלק את למצוא מדבר", בארץ "ימצאהו ענין

במדבר". ש"תועה עמו"

àåäù íéìåãâ íéîçø øøåòúé ,ùåøéô ,åäðááåñé

é÷îå ááåñ àåäù øúë.ó
המסתיר  המסך את להסיר שכדי לעיל נתבאר
רחמים  לעורר צריך שבו, "ישראל" בחינת על
למעלה  שהם הרחמים" "אב מבחינת גדולים

והגבלה; ממדידה

ומקיף, סובב לשון - "יסובבנהו" ענין וזהו
מחכמה  שלמעלה ה"כתר" מבחינת הרחמים שהם
שבראש), המוחין את ומקיף הסובב הכתר (כמו
והמדידה  החכמה מן שלמעלה רחמים שהם

וההגבלה.

,åãåáë õøàä ìë àìîù ïðåáúé ùåøéô ,åäððåáé
íéðåúçúá äøéã åì äéäéù 'úé åúåäìà êéùîäì

.'åë úååöîå äøåú éãé ìò
נתבאר  היא,אך התשובה שתכלית לעיל

הבריאה  כוונת להשלים ותשוקה ברצון להתעורר
התבוננות  ע"י בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות

כבודו". הארץ כל ש"מלא

שצריך  "יבוננהו", בכתוב ממשיך זה ועל
הארץ  כל ש"מלא (יבוננהו) ההתבוננות ענין להיות

ית' (שכבודו הארץ מלא כבודו" "ממלא") (היינו
ומצוות  בתורה עוסק מזה וכתוצאה הגשמית), הלזו
הגשמי. הזה בעולם למטה אלקות ממשיך ידן שעל

mb mifnxp "edppeaie edpaaeqi"c mipiprd 'a]
[:"'eb epw xiri xypk" - eixg`ly aezka

.íéìåãâ íéîçø úåðîçø àåä ,øùðë
הוא  קנו" יעיר ד"כנשר הפשוט פירוש
הזה  כנשר ובחמלה ברחמים "נהגם שהקב"ה
התעוררות  ענין הוא ובעבודה בניו", על רחמני

הרחמים". "אב מבחינת העליונים רבים רחמים

.åúåäìà úåìâúä äéäéå ,'åë åð÷ øéòé
וענין  וגוזליו, הנשר מנוחת מקום הוא "קנו"

ד" קנו הפנימי -יעיר הוא ירחף" גוזליו ועל
מכון  נעשה שהעולם עד למטה אלקות התגלות

ית'. לשבתו

:'åë åðçðé ããá 'ä æàå
"הוי' - הכל לתכלית באים ינחנו",בדד ועי"ז

ש"הוא  האמיתי, יתברך אחדותו גילוי ענין שהוא
כולו. העולם בכל זולתו", ואין הוא לבדו
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c"agר i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שמונעים ‰Â‰(ג) היתר תאות חלקי לבאר יש תחלה
בהן  יש והמונעים העיתים לרוב החיים אור
כאבן  קשה שהלב הלב טמטום כמו הא' מדרגות הרבה

שיתפעל מאד להיות ויוכל ולא וכטינרא בתכלית במוח
זה  כי בלבו מרגיש ואינו חפץ שאינו ולא ללבו יגיע
במוח  באמת שנתפעל מה בלב יחפוץ שלא שא"א דבר
שאין  כלל ללב מגיע מזה שבמוח החיות שאין אלא
לומר  ידמו ורבים כלל האלקי זה מדבר חיות בלבו
יהיה  לפרקים שהרי כן ואינו שקר, המוח שהתפעלות
מה  דבר מאיזה גם יותר בקל יתפעל שההלב להיפך
התפעלות  שום אין ובמוח כו' יודע שכבר בהתבוננות
להעמיק  ירבה אם גם בעלמא מחשבה כמו רק כלל
רק  זה שאין לזה דעתו ליתן יש א"כ כו' פרטות בפרטי
בתאות  ומדרגה מקום באיזה שפגם הפגם אופן לפי
לא  הקשה הטמטום יהיה שם בלב או במוח אם היתר
תאות  דוגמא ע"ד זו בשעה האלקי חיות אור שם יבא
שהנאוף  מבואר לב חסר אשה נואף כתיב הנה המשגל
להיות  עושה כראוי א"ע מקדש אינו אם בהיתר גם
האלקי  אור ונתרוקן שנחסר לב חסר ופי' לב חסר
מהתבוננות  לה' לב לו היה לא כאילו שבלב שבמדות
שם  לבו כל נמשך בחום הבאה שהתאוה מעולם אלקות
(ויש  הימיני בחלל שבלב הנשמה מאור ערך לפי ונחסר
דודאי  א' והכל הניאוף גורם הלב שחסר כפשוטו פי'
וכל  מכל לגמרי אלקי אור מחיות הלב ריקניות מצד
אלא  יתירה חמימות מצד לא ממילא היתר בתאות יפול
והנה  כו') מלבו אלקי אדם צל סר כי בהמה כמעשה
ויוכל  כ"כ לבו נחסר שלא יש חלוקות ריבוי יש בזה גם
בה  היה שלא לפי כידוע בקל הלב התפעלות לפעול
לא  ותשוקה רצון בעומק שלא דהיינו כ"כ העומק בחי'
עצמיות  בכל ולא הנמשך בקרירות ולא אש ברשפי
אויר  כמו וזהו לבו לפתוח בקל יוכל ע"כ היה שלו

אמנם  ויכבה היטב להאיר יכול הנר אור שאין מעופש
יאיר  שבלבו אלקית מהשגה טוב ואויר רוח בקצת
לרככו  שיכולים הקשה בשר לב משל כמו או כמקדם
או  הלב והשפלת במרירות או וזהו אור בישול במעט
ויש  כלל טמטום נקרא ואינו האלקי באור שמחה ע"י
כלהב  בוערת אש כרשפי התאוה שנתגבר ב' חלוקה
נפשו  לעצמיות שהגיע ותשוקה רצון ובעומק ממש
קרוב  המותר בדבר שהוא גם דנוגה רע עומק שנקרא
לבא  יוכל דמהיתר הם ושכנים איסור דתאות לרע ערכו
שהוא  לבו בשרירות בהולך רק זה אין אך לאיסור
קשה  שזה לבו תאות אחר לילך היתירה ההתפשטות
בלהב  שהיא הרעה תאוה של מגופה הרבה יותר
בהתפשטות  רצון לו אין אם אבל גדול היותר ובעומק

יתפע  עיתה שבהגיע רק וכלל כלל בעומק התאוה ל
אכילה  מצד או המחמם טבעו מצד אש וברשפי הרצון
גם  שרשה לעקירת תקוה יש הנה מרובה ושתיה גסה
אוכל  שכל עד והמוח הלב טמטום מזה נעשה שבודאי
מות  שערי עד ויגיע נפשו תתעב האלקית דחכמה
וימאס  שיבכה עד עצומה במרירות והוא גמור דאיסור
והמרירות  כו' בתאוה למאוס מנגד נפשו וישליך בחייו
העונג  עומק ערך עד בנפש הצער שתגיע הוא העצומה
הצער  יעקור ואז זו בתאוה לו שהיה עמוק ורצון
ויטהר  וכל מכל לגמרי והעונג הרצון לאותו והמרירות
כמקדם  שבלב בעבודה חיים מלך פני אור לקבל לבו
שאין  מובן הרי במזיד לבו שרירות אחרי ההולך אבל
לעולם  יגיע לא כי ממילא הנופל ויפול עוד תקוה לו
שלום  ואומר שלם שלבבו אחר הנ"ל העצומה למרירות
אחריתו  כי גם כו' לנגד אלקים פחד ואין כו' לי יהיה
מטמא  ואדם בימינו שקר לפרקים ויתחרט יזכור בפיו
המות  כי יחיה ולא הרבה אותו מטמאין מעט עצמו

וד"ל: אחריו נדבק

daeyzd xry zncwd

•
.b

'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â עוד שם מ"ש זהו א' קנין וארץ שמים מ"ש
בכסף  נקנין אחריות להם שיש נכסים במשנה
אחריות  להם שיש נכסים ופירש"י ובחזקה ובשטר

זה  שייך ומה חזקה ענין מהו זה ולהבין קרקעות, היינו
דור  על במד"ר איתא דהנה הוא הענין וארץ. לשמים
פלטין  זה אין ואמרו מלך של בפלטין החזיקו המבול,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הענין  אך הבנה, זה למשל אין ולכאורה כו', מלך של
מין  פי' אמגוזא ההוא לי' אמר בגמ' איתא דהנה הוא
דלתתא  ומפלגא דאהורמין ולעילא מפלגא לאמימר
בין  גמורה הבדלה שיש לומר שרצה והיינו דאהורמיז,
ויהי  רקיע יהי כתי' דהנה תחתונים, למים עליונים מים
עליונים  מים בין הבדלה שיש למים מים בין מבדיל
שבחי' העילוי בתכלית עליונים שמים תחתונים למים
בחי' הוא עליונים ומים תענוגים מיני כל מצמיח מים
יוצא  ונהר וכמ"ש עליונים לעולמות התענוג המשכת
מקור  הוא תחתונים ומים הגן, את להשקות מעדן
הבדלה  יש וע"כ כלל, בערך שאינו כו' גשמי' לתענוגים
ולמטה  גמורה הבדלה שהוא לומר רצה וע"כ ביניהם,
עזב  אומרים שהם אלקות גילוי בחי' כלל נמשך אינו
השמים  על ה' גוים כל על רם וכמ"ש הארץ את ה'
דוקא  השמים שעל ואומרים אלקו' שמרוממים כבודו
דרכו  שאין נגדו, וירידה השפלה היא למטה אבל כבודו
שאין  ואומרים התחתונים מעשה על ולהשגיח להשפיל
מלך  של בפלטין החזיקו וזהו כו', פרטיות השגחה
על  להשגיח דרכו שאין מלך של פלטין זה אין ואמרו
שמים  בחי' שהוא הארץ את ה' ועזב תחתונים מעשה
כה' מי אומרים ואנו כן אינו באמת אבל גשמי'. וארץ
בשמים  לראות המשפילי לשבת המגביהי אלקינו
אצלו  השפלה בחי' היא השמים שגם בשוה, ובארץ

על מ  שדוקא לומר שייך אינו וע"כ בארץ, כמו מש
ממש, הארץ כמו שוה שהשמים כיון כבודו השמים
בארץ  גם בשוה, ובארץ בשמים לראות המשפילי וע"כ
חזקה  שנק' וזהו לפניו, שוים ששניהם כיון בשמים כמו
למעלה, כמו למטה אלקות גילוי בחי' הוא שחזקה לפי
ואת  גדלך את עבדך את להראות החילות אתה וכמ"ש
שבחי' כו', ובארץ בשמים אל מי אשר החזקה ידך
וכן  חזקה, בחי' זהו בשמים כמו בארץ אלקות המשכת

אין  כי תדע למען וכתי' כו', הוציאך חזקה ביד כי כתי'
מדור  היפוך חזקה נק' שזה נמצא הארץ, בכל כמוני
חזקה  אך כו', ה' עזב שאמרו בפלטין שהחזיקו המבול
נקנין  ועי"ז דוקא למטה אלקות המשכת בחי' היא
נכסים  וזהו וארץ, שמים הקנין שנעשה דהיינו הנכסים
בכסף  ובחזקה, ובשטר בכסף נקנין אחריות להם שיש
הוא  ובחזקה התורה אותיות הוא ושטר אהבה בחי' הוא
וזהו  וארץ, בשמים למטה אלקות גילוי בחי' להמשיך
שהדברים  רק בהם נקנית שהאשה דברים ג' כמו ממש
וג' כו' פנימית המשכ' בבחי' הוא בהם נקנית שהאשה
חיצוני' המשכה בחי' הוא בהם נקנין שהנכסי' דברים
ובטובו  וכמ"ש מע"ב לחדש החיות המשכות בחי'
ישמחו  מ"ש וזהו בראשית, מעשה תמיד בכ"י מחדש
בחי' הוא השמים ישמחו הוי', ר"ת הארץ ותגל השמים
מבחי' רק הוא המשכה ששרש ו"ה, הארץ ותגל י"ה
נקנית  אשה בחי' שהוא ישראל קנין אבל כו' הוי' שם
שהוא  הוי' משם למעלה כו' הוי' עמך יעבור עד כתי'
בחי' וארץ שמים נק' שלכך ואפ"ל כו'. חדשה המשכה
שממשיכים  שההמשכ' לפי אחריות להם שיש נכסים
תמע"ב  בכ"י המחדש המשכ' בחי' שהוא וארץ בשמים
או"א  כי הפסק, לה שאין תמידית המשכ' שהוא
נכסי' נק' וע"כ העולמות, חיות בשביל תדיר זווגייהו
שאם  כלל הפסק זו לבחי' שאין לפי אחריות להן שיש
בטלים  העולמות הי' זו המשכה כרגע ח"ו נפסק הי'
ששרש  י"ה השמים ישמחו וזהו ממש, היו כלא והיו
דלא  רעין תרין תדיר שזיווגייהו י"ה מבחי' המשכה
י"ה  מבחי' זו המשכה וכשנמשך לעלמין, מתפרדין
יחוד  ונעשה ג"כ בארץ זו המשכ' נמשך ממילא בשמים
בחי' היא ניקנית שהאשה המשכה משא"כ כו', הוי' שם
רק  שהם דאו"א פנימי' יחוד בחי' שהיא פנימי' המשכה

לפרקים.
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a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â י"ג בחי' שממשיכי' הצבור תפלת ע"י כמו"כ
אלקי', דשם הגבורות ג"כ ממתיקים מדה"ר
נעשה  אלקי' שמבחי' אלקינו כהוי' ומי מ"ש שזהו
קראנו  בכל ע"י שזהו שלנו, אלקים שם היינו אלקינו,
בחי' שזהו למדותיו ולא אליו בספרי כמ"ש אליו
הוי' נעשה כזה חדש אור המשכת וע"י שבכתר, אוא"ס
רצון  עת נמשך וממילא חו"ב, יחוד היינו אלקינו
כו', רצון מבחי' המל' בחי' היינו עת בבחי' שיומשך

ברוב  אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות נמתקים ועי"ז
והעיכוב, הדין יומשך לא אלקי' שם מבחי' שגם חסדיך

אינ  הצבור שתפלת לא וזהו כביר אל הן שנא' נמאסת ה
שנודע  אל שם נעשה אלקי' שם שמבחי' וי"ל ימאס.
נעשה  יגמה"ר המשכת ע"י והיינו בחסד, הוא אל ששם
החסד  ריבוי ע"ש אל נק' ולכן חסדיך ברוב אלקי'
גם  וכמו"כ כו'. קדישא דעתיקא מחסדי' בו שנמשך
ממתיק  עי"ז הרוח נמוכי בבחי' כשהוא היחיד תפלת
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הענין  אך הבנה, זה למשל אין ולכאורה כו', מלך של
מין  פי' אמגוזא ההוא לי' אמר בגמ' איתא דהנה הוא
דלתתא  ומפלגא דאהורמין ולעילא מפלגא לאמימר
בין  גמורה הבדלה שיש לומר שרצה והיינו דאהורמיז,
ויהי  רקיע יהי כתי' דהנה תחתונים, למים עליונים מים
עליונים  מים בין הבדלה שיש למים מים בין מבדיל
שבחי' העילוי בתכלית עליונים שמים תחתונים למים
בחי' הוא עליונים ומים תענוגים מיני כל מצמיח מים
יוצא  ונהר וכמ"ש עליונים לעולמות התענוג המשכת
מקור  הוא תחתונים ומים הגן, את להשקות מעדן
הבדלה  יש וע"כ כלל, בערך שאינו כו' גשמי' לתענוגים
ולמטה  גמורה הבדלה שהוא לומר רצה וע"כ ביניהם,
עזב  אומרים שהם אלקות גילוי בחי' כלל נמשך אינו
השמים  על ה' גוים כל על רם וכמ"ש הארץ את ה'
דוקא  השמים שעל ואומרים אלקו' שמרוממים כבודו
דרכו  שאין נגדו, וירידה השפלה היא למטה אבל כבודו
שאין  ואומרים התחתונים מעשה על ולהשגיח להשפיל
מלך  של בפלטין החזיקו וזהו כו', פרטיות השגחה
על  להשגיח דרכו שאין מלך של פלטין זה אין ואמרו
שמים  בחי' שהוא הארץ את ה' ועזב תחתונים מעשה
כה' מי אומרים ואנו כן אינו באמת אבל גשמי'. וארץ
בשמים  לראות המשפילי לשבת המגביהי אלקינו
אצלו  השפלה בחי' היא השמים שגם בשוה, ובארץ

על מ  שדוקא לומר שייך אינו וע"כ בארץ, כמו מש
ממש, הארץ כמו שוה שהשמים כיון כבודו השמים
בארץ  גם בשוה, ובארץ בשמים לראות המשפילי וע"כ
חזקה  שנק' וזהו לפניו, שוים ששניהם כיון בשמים כמו
למעלה, כמו למטה אלקות גילוי בחי' הוא שחזקה לפי
ואת  גדלך את עבדך את להראות החילות אתה וכמ"ש
שבחי' כו', ובארץ בשמים אל מי אשר החזקה ידך
וכן  חזקה, בחי' זהו בשמים כמו בארץ אלקות המשכת

אין  כי תדע למען וכתי' כו', הוציאך חזקה ביד כי כתי'
מדור  היפוך חזקה נק' שזה נמצא הארץ, בכל כמוני
חזקה  אך כו', ה' עזב שאמרו בפלטין שהחזיקו המבול
נקנין  ועי"ז דוקא למטה אלקות המשכת בחי' היא
נכסים  וזהו וארץ, שמים הקנין שנעשה דהיינו הנכסים
בכסף  ובחזקה, ובשטר בכסף נקנין אחריות להם שיש
הוא  ובחזקה התורה אותיות הוא ושטר אהבה בחי' הוא
וזהו  וארץ, בשמים למטה אלקות גילוי בחי' להמשיך
שהדברים  רק בהם נקנית שהאשה דברים ג' כמו ממש
וג' כו' פנימית המשכ' בבחי' הוא בהם נקנית שהאשה
חיצוני' המשכה בחי' הוא בהם נקנין שהנכסי' דברים
ובטובו  וכמ"ש מע"ב לחדש החיות המשכות בחי'
ישמחו  מ"ש וזהו בראשית, מעשה תמיד בכ"י מחדש
בחי' הוא השמים ישמחו הוי', ר"ת הארץ ותגל השמים
מבחי' רק הוא המשכה ששרש ו"ה, הארץ ותגל י"ה
נקנית  אשה בחי' שהוא ישראל קנין אבל כו' הוי' שם
שהוא  הוי' משם למעלה כו' הוי' עמך יעבור עד כתי'
בחי' וארץ שמים נק' שלכך ואפ"ל כו'. חדשה המשכה
שממשיכים  שההמשכ' לפי אחריות להם שיש נכסים
תמע"ב  בכ"י המחדש המשכ' בחי' שהוא וארץ בשמים
או"א  כי הפסק, לה שאין תמידית המשכ' שהוא
נכסי' נק' וע"כ העולמות, חיות בשביל תדיר זווגייהו
שאם  כלל הפסק זו לבחי' שאין לפי אחריות להן שיש
בטלים  העולמות הי' זו המשכה כרגע ח"ו נפסק הי'
ששרש  י"ה השמים ישמחו וזהו ממש, היו כלא והיו
דלא  רעין תרין תדיר שזיווגייהו י"ה מבחי' המשכה
י"ה  מבחי' זו המשכה וכשנמשך לעלמין, מתפרדין
יחוד  ונעשה ג"כ בארץ זו המשכ' נמשך ממילא בשמים
בחי' היא ניקנית שהאשה המשכה משא"כ כו', הוי' שם
רק  שהם דאו"א פנימי' יחוד בחי' שהיא פנימי' המשכה

לפרקים.
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â י"ג בחי' שממשיכי' הצבור תפלת ע"י כמו"כ
אלקי', דשם הגבורות ג"כ ממתיקים מדה"ר
נעשה  אלקי' שמבחי' אלקינו כהוי' ומי מ"ש שזהו
קראנו  בכל ע"י שזהו שלנו, אלקים שם היינו אלקינו,
בחי' שזהו למדותיו ולא אליו בספרי כמ"ש אליו
הוי' נעשה כזה חדש אור המשכת וע"י שבכתר, אוא"ס
רצון  עת נמשך וממילא חו"ב, יחוד היינו אלקינו
כו', רצון מבחי' המל' בחי' היינו עת בבחי' שיומשך

ברוב  אלקי' להיות אלקי' דשם הגבורות נמתקים ועי"ז
והעיכוב, הדין יומשך לא אלקי' שם מבחי' שגם חסדיך

אינ  הצבור שתפלת לא וזהו כביר אל הן שנא' נמאסת ה
שנודע  אל שם נעשה אלקי' שם שמבחי' וי"ל ימאס.
נעשה  יגמה"ר המשכת ע"י והיינו בחסד, הוא אל ששם
החסד  ריבוי ע"ש אל נק' ולכן חסדיך ברוב אלקי'
גם  וכמו"כ כו'. קדישא דעתיקא מחסדי' בו שנמשך
ממתיק  עי"ז הרוח נמוכי בבחי' כשהוא היחיד תפלת
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

דק"ח  משפטים פ' בזהר כמ"ש אלקי' דשם גבורות ג"כ
לשם  הקרבן אבל הוי', לשם הם הקרבנות שכל ע"א
בזהר"ק  ופי' דרוחא, ותבירא עציבא הוא אלקי'
ש' לבחי' אבל הוי' לשם עולים הקרבנות שכל מהאריז"ל
בבחי' מתרצה שאינו כו' זבח תחפוץ לא כי כתי' אלקי'
לו  הראוי' זבחי' אבל כו', כנחש ונוטר נוקם  כ"א הקרבן
שם  טענת כי וי"ל ונדכה. נשבר ולב נשברה רוח הם
להקשיב  טוב מזבח שמוע דהלא הקרבנות על הוא אלקי'
הכתר  בבחי' מגיע הרצון וביטול השמיעה אילים, מחלב

בענין  במ"א כמ"ש כו' הקרבנות בירור מבחי' שלמעלה
ע"י  הוי' דבר את הקימותי לשמואל שאול שאמר מה
מזבח  שמוע הלא שמואל לו והשיב שיעלה הקרבנות
ע"י  הוי' בקול שמע שלא החטא יתכפר איך וא"כ טוב,
קרבן  שמביא שע"י הוי' דשם מדה"ר שזהו רק הקרבן
נשברה  רוח אבל כו', השגגות על רק זה וגם לו, יתכפר
תבזה, לא אלקי' דשם מדה"ד בחי' גם ונדכה נשבר ולב
כו', נעלה מאד מגיע החטא על הלב ושבירת דהחרטה

כו'. אלקי' דשם הגבורות גם נמתקי' שעי"ז

gexd ikenp milecb 'ek l"aix`

.[a"l ,(xnera b"l axr) xda t"y] c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

,à÷åã ùéä úåàéöîá àåä ãåò ïéà ïéðòù êéà ïáåé äæáå
ביותר, הגדול היש שהוא  הגשמי  העולם דוקא כלומר, -

מלבדו". עוד "אין כי  באמת להכיר יכול
ùéä úååäúäãדוקאáåúëù åîë ïåöøä úðéçáî àåä32

,äùò 'ä õôç øùà ìëההתהוות על רומז ש "עשה"
הגשמי , העשיה  ïéà,בעולם úðéçá àåä ïåöøäå ולכן

הכל כי  להכיר יכול הרצון מבחינת הנתהווה היש  דוקא
העולמותåúìåòôáå"אין", את  שמהוה הרצון àåäשל

ïë ìòå ,åîöò éðôá øáã úåàéöî äùòð àìù ïë íâ
íâ ïë íàå ,éøîâì äìåòôä úìèáúî ïåöøä ÷ìúñîùë

åúåéä úòáהעולמות התהוות של הפעולה éøäשל
øáã úåàéöî úðéçáá àì ,ùîî ïéà úðéçá àåä úîàá

.'åë ììë
מתהווים הרוחניים העולמות הדברים: פירוש 
אי ולכן ועלול, עילה  של באופן  שמעליהם מהעולמות
ואפס אין הוא - לדוגמא - היצירה שעולם לומר אפשר
וכשהיה ממנו , השתלשל הוא כי  הבריאה, עולם לגבי 
בעולם ולכן  מציאות , שהיא  איזו  היה הוא בו, כלול

מציאותו. אפס לגמרי מורגש לא היצירה
זה שאין  העשיה , בעולם היש  בהתהוות ֿ כן ֿ שאין  מה
עליון  מעולם ועלול עילה השתלשלות של באופן  נעשה
'יש', נתאווה  שמ'אין ' לגמרי חדשה מציאות אלא יותר 

שנפש כ' באיגרת  בתניא הזקן  האדמו"ר שמסביר וכפי
של באופן במרכבה השור' מ'פני  להימשך יכולה השור
כל כן, וכמו הגשמי . השור בשר לא אך ועלול, עילה
'יש אלא ועלול עילה של באופן  זה אין  שמתהווה היש

הבורא. של מהרצון מאין '
אין  להיות היש יחזור מסתלק הרצון שכאשר כמו ולכן 
דבר  באמת כאן אין נמצא שהיש עוד כל גם כך ואפס,
ניכר  הגשמי ביש דוקא ולכן  ה'. של מהרצון  נפרד
חזק באור אבוקה של כנר ביטול רק ולא עוד", ה"אין
שכל כיון מוחלט, ביטול אלא  בטיהרא") ("שרגא יותר 
ובהתבטל הרצון, בכח שנוצר חידוש הוא הגשמי היש
(היש המחודש  לגמרי בטל הרצון) (כח ה"מחדש"

הגשמי).
המסתירה ביותר חזקה קליפה  יש  העשיה בעולם אמנם
מציאות עצם דווקא הקליפה , ללא אבל אלוקות. על
מכל יותר ֿ הוא ֿ ברוך הקדוש את  מגלה הגשמי  היש
מציאותו  שכל ניכר בו דוקא שהרי  הרוחניות, הדרגות
לברוא ויכולתו  בכוחו רק אשר ממש  ית' מעצמותו הוא

מאין. יש
øàåáî øçà íå÷îáå33àåä úååäúääù úåéäìãלא

'הארה' של רוחנית  דרגה שזה מאיזו  כיון  חידושאלא
דוקא זה åçëáהרי åãáì àåäã ,óåñ-ïéà úåîöòî
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ו.32. קלה, תהילים

ע"ב:33. פרק זה המשך גם zepklראה mileki ep`y dne
eze` x`zn epi`y ,x`eze iepik epi` df myc ,`xea mya wx `ed zenvra
oencw 'zi `edy dxen daxc`e ,b"dke xe`n enk ihxt oipr dfi`a 'zi
zpigaa `vnp `edye 'ek yil oi`n `exal zlekid 'zi el k"re ,izin`d
zeedzdd gkc w"db`d mya h"qt l"zpy enke .'ek `vnp izla ze`ivn

zeedl ezlekie egka k"r ezenvrn eze`ivnc meyn `wec zenvra `ed
'zi ezencw lr dxen zeedzdde d`ixad oiprc ixd ,'ek oi`n yi
'zi eze`ivn ixd ezenvrn eze`ivny xg`ne ,'ek ezenvrn eze`ivny
dfk ote`a ok mb `id zeedzdd okle .'ek `vnp ze`ivn izlaa `ed
zncew zxg` daiqe dlir mey ila ynn hlgend qt`e oi`n yi deedzpy
,llk ze`ivna epi` zn`a yidy mbe ,lirl xkfpd w"db`a y"nk dfd yil
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'åë èìçåîä ñôàå ïéàî ùé úååäì åúìåëéå34ïë ìòå ,
úåàéöî éúìá úðéçáá àöîð àåä úåîöòäù åîë

àöîð35,של המציאות כמו לא היא  שמציאותו היינו  -
אחרת ממציאות שמחודשים  הנמצאים, שאר כל

מורכבת היא מחודש36ומציאותם לא ית' עצמותו אלא ,
ולכן  מורכב, úååäúääולא ïë åîë מעצמותו שנמשכת

הגשמי, היש  היינו ממש , úåàéöîית' úðéçá àåä
.'åë ììë úåàéöî úðéçáá åðéà úîàáùהתהוות כלומר

גם מציאותם שכל כזה  באופן היא  הגשמיים הנבראים
- נמצא " מציאות "בלתי בבחינת  היא התהוותם  לאחר
יכולה בהם דוקא ולכן  אמיתית, מציאות הם שאין

מלבדו". עוד "אין כי  ההכרה להיות
.øåöé÷

úàã íâä ááåñä óåñ-ïéà øåà äðäã ïéðòä øåàéáå
,ìãáåîå ùåã÷ àåä éøä àìî éðà õøàä úàå íéîùä

ïäù úåçëä ìëî ìãáåîù ïåöøä ìùî-êøã-ìò ïáåéå
ùôðäù àåäå ,ùôðä úåîöòì õåç úåàéöî úðéçáá
ïúìåòôáå ,úåãîä çëá øøåòúîå ìëùä çëá úìëùî
íâ ïë ìòå ,äáèä åà äìëùä åîë øáã äùòðù àåä
÷ø àåä ïåöøä ìáà ,äìåòôä äøàùð çëä ÷ìúñîùë
ùôðä ÷ìúñîùë ïë ìòå ,íöòá ïéà àåäå ,ùôðä úééèä

,äîåàî øàùð àì
åîëå ÷ìúñîùë íâ øàùð éîéðô øåàîã àåä äìòîìå
ïåöøä íåìùå-ñç ÷ìúñî äéä íà ìáà ,íéçéôñä
÷åìéñä äðùä ùàøá ïëìå ,ñôàå ïéà äéä úåîìåòäî

.úåéîéðôá ÷ø
awr zyxt zay
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eze` ycgnd gk wx `ed zeycgzd lke ,zeycgzd `ed yid ze`ivn ik
yid ze`ivn ixde ,jxe`a `"na y"nke llk zeycgzdd yi `l ecrlae
mirc minz i`ltn dfe) `vnp ze`ivn izla zpigaa `vnp `nbeca `ed

zi leki lklr dxen zeedzdd ixd k"`e ,(zenvrd znbeca xac zeedl '
.'zi ezenvr zzin`

כ'.34. סימן קודש איגרת תניא

פנ"ז.35. ח"א נבוכים מורה ראה

תשכ"א:36. כסלו י"ט נפשי" בשלום "פדה ד"ה מאמר ראה
gxkda (dhnl `ed ze`ivnd xcby itk) ze`ivn lk ,dpdc ,dfa oiprde
mi`xwpd mik`lnd elit`y cre .dxeve xneg ,mipipr ipyn zakxen 'idzy
,mleb `la dxev mdy z"deqi zeklda m"anxd y"nke ,milcap milky
ipgex mleb mdl yi la` ,'iyrd mlerc mleb mdl oi`y dfa dpeekd ixd
recike .exiagn lcape j`lnd qtzp dfay ,epnid dlrnly mlern
itl ytpd zegk mya mi`xwp mleky s`y ,ytpd zegkn dfl `nbecd
dnkga `edy itk ytpd gk dnec epi` mewnÎlkn ,ytpd xe` mda xi`ny

epyiy itl epiide ,ytpd zegk x`ya f"cre ,dpiaa `edy itk ytpd gkl
dpyiy ,`vnpe ,ytpd gk lr sqep xac `edy xeive dnlbd ly oipr
elit` `ed oke .ea sqezipy xeivde dnlbdd mr ytpd gk ly dakxdd
ly dakxdd dpyi ea mby ,zeliv`d mlera ,zenlerd zellkn dlrnl
xnel jiiy `l ixd ,akxend xac edfy oeike .idenxbe ideig ,milke zexe`
epyi mixac ipyn akxend xac lky llkd recike ,ezenvrn eze`ivny
oaen ixd ,ezenvrn `id eze`ivn 'zi ezenvry oeike .mze` aikxdy oipr
ze`ivn epi`y ,epiide ,`vnp ze`ivn izla zpigaa `id eze`ivny
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ימים  שבעת תשבו בעוה"ז ארעי בסוכת דנה"ב. – החושך מתוך בנה"א, – האור יתרון
מינים  ד' שבנטילת האחדות המדות. לזכך שנה שבעים –

e‰ÊÂ הּברּור עלֿידי האלקית ּבּנפׁש ׁשּנעׂשה הּיתרֹון ¿∆ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
החׁש מּתֹו הּוא האֹור ּדיתרֹון הּבהמית, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹּדנפׁש
ׁשּבעין, ּבּׁשחר ּדוקא ׁשּמתלּבׁשת הראּיה ּוכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדוקא,
ּבּלבן  הראּיה התלּבׁשּות להיֹות צריכה היתה ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹּדלכאֹורה
הּלבן  מן רֹואה אדם "אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבעין,
מן  הּוא האֹור ּדיתרֹון והינּו ׁשּבעין", הּׁשחר מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹאּלא
הּוא  האלקית ּבּנפׁש האֹור יתרֹון כן ּוכמֹו ּדוקא, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחׁש
ּוכמֹו הּבהמית. ּדנפׁש החׁש ותּקּון ּברּור עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּדוקא
זהּו מגּבלת הּבלּתי האהבה אל ּדלבֹוא ּבעבֹודה, יּובן ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻכן

ּכמֹו ּדהּנׁשמה למּטה, הּנׁשמה ירידת עלֿידי ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָּדוקא
מּגי  ואינּה ּגבּול ּבבחינת הּכל היא למעלה ע[ה]ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

לאהבה  לבֹוא ּובכדי סֹוף, אין אֹור עצמּות ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבבחינת
עלֿידי  ּדוקא זהּו ּגבּול, ּבלי ּבבחינת "מאד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹּד"בכל
עצמּות  ּבבחינת מּגיע ׁשּבזה הּבהמית, ּדנפׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהּברּור
והּנפׁש האלקית הּנפׁש התחּברּות אמנם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאֹורֿאיןֿסֹוף.
נפׁש ׁשהּוא הּׁשליׁשי הּנפׁש עלֿידי הּוא לבררֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית
האדם  ּדחּיי ימים", ׁשבעת ּתׁשבּו "ּבּסּכת וזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻהּׂשכלית,
ּבאמת  ׁשהיא סּכה הּוא הּזה ּבעֹולם האדמה ּפני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
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זמן  על הּוא למּטה הּנׁשמה ירידת כן ּדכמֹו ארעי, ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָּדירת
הינּו ימים, ׁשבעת הּוא הּסּכה יׁשיבת ּוזמן ּומגּבל, ְְְְְִִִַַַַַַָָָָֻֻקבּוע
וזהּו הּמּדֹות. וזּכּו ּברּור ּבׁשביל הּנ"ל ׁשנה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָׁשבעים
 ֿ הּׁשם הֹוליכנּו מצרים יציאת אחרי ּומּיד ׁשּתכף ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּטעם
להֹורֹות  ועקרב, ׂשרף נחׁש ּבמקֹום ּבּמדּבר ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָיתּבר
ּבכדי  הּוא ּבּגּוף למּטה הּנׁשמה ירידת ענין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָּדכללּות
הֹול הארֹון היה הרי ׁשּבּמדּבר ּוכׁשם ּברּורים, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָלברר
ּבּתֹורה  העבֹודה עלֿידי עכׁשו הּוא ּכן כּו', ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָלפניהם
ּכבֹוד, ּבענני הּקיפם ּבּמדּבר ׁשּבהּלּוכם ּוכׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדוקא,
ׁשֹומר  ייׁשן ולא ינּום ּד"לא עּתה ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְִִֵֵֵַַָָָֹֹהּנה
ענין  ּדכללּות הינּו מּקיף, הּוא ּדסּכה הגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻיׂשראל".
טעם  עליה ׁשאין עליֹונה ּגזרה היא ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָירידת
נׁשמה  להֹוריד יתּבר מּלפניו ּכזאת היתה לּמה ְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָָָֹּכלל
ׁשהּוא  ּבּסּכה היׁשיבה להיֹות צריכה ּומּכלֿמקֹום ְְְִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגּוף,
ּׁשּזֹורח  (מה האזרח "ּכל ּדזהּו ההתיּׁשבּות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָענין

ׁשהיא) הּנׁשמה ׁשל הּוא יח (ּדלעּלא ּביׂשראל"ּבהעלּיֹות ( ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

וזּכּו הּברּור ּדעלֿידי ּדוקא, ּבסּכה היׁשיבה ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻעלֿידי
ּומעּקרי  ּבּנׁשמה. העלּיה נעׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלמּטה
ידעּו ׁשהּכל כּו', ּדֹורֹותיכם" ידעּו "למען הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּמצוה
וזה  ּבלבד. סּכה ּכמֹו הּוא הּזה ּבעֹולם האדם ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּדחּיי

ּוב  ּתמיד, לזּכר להיֹות צריכים צריכה הּסּכה ּומקֹום זמן ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹֻ
ענין  על מֹורים ּדכּלם ּומיניו, לּולב נטילת ְְְְִִִִִַַַַָָָֻמצות
לב  להיֹות צריכה ּדלהּׂשגה לב, לֹו הּוא ּדלּולב ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָהאחדּות,
ּגאוה", רגל ּתבֹואני "אל ּתבֹות ראׁשי הּוא ואתרֹוג ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָטֹוב,
מינים  ד' ונבחרּו הּיחּוד. על מֹורים ּגםּֿכן וערבה ְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָוהדס
הּסּכה  ּדזמּני להֹורֹות ּדוקא, ּבּסּכה הּוא ּונטילתן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻֻאּלּו,
זה  ענין לקּים צריכים הּזה ּבעֹולם האדם חּיי זמן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
ּדעלֿידיֿזה  הּברּורים, ּבעבֹודת העבֹודה ענין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּדנתאּוה העליֹונה, הּכּונה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָמׁשלימים

ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו ְְְִִִִֵַַָָלהיֹות
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תרס"ג  הרה"ק 66פורים אאמו"ר כ"ק הוד היה
גם  באו מרוסיה, שלנו יהודים הגיעו לסעודה בוינה.
שישי  ביום היטב התוועדו והונגריה, מפולניה יהודים
קיבלו  אז שמונה. לשעה עד בצהריים שתיים משעה
עד  קודש שבת וסעודת ערבית, תפילת התפללו שבת,

חצות. אחרי שעה חצי
במוצאי  באו מרוסיה שלנו הספורים היהודים
אאמו"ר  כ"ק הוד אך שיתוועדו. כוונה מתוך שבת

להתוועד  אלה אנ"ש של בקשתם קיבל לא .הרה"ק
להתוועד  מיאן הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד

בינינו  והתוועדנו צדדי לחדר .הלכנו
של  משרתו  ראזין מאיר חיים ור' שעה, עברה
פתחתי  דחוף. מכתב לי מביא  אלינו שהתלווה אבי
דין  זה היה במהירות. עליו ועברתי המכתב את
ובחסידות  בנגלה מהמשגיחים  מפורט רוחני וחשבון

התלמידים  אודות  תמימים תומכי ישיבת .של
שביעות  וחשבון, בדין  ברפרוף כי אם  בראותי
בההנהגה  והמשפיעים המשגיחים של הגדול רצונם
לאבי  נוגע כמה עד ובידעי התלמידים, של והלימוד
תלמיד  כל של והלימוד ההנהגה הקדושה בנפשו

אבי  אל המכתב  את מיד הכנסתי .בפרט,

לי  ואומר מאיר חיים ר' נכנס שעה, חצי עברה
שפני  מיד הכרתי אבי אל כשנכנסתי לי. קורא שאבי
שהשמחה  והבנתי ותענוג, בשמחה מאירים הקודש
תומכי  תלמידי של הרוחני וחשבון מהדין הם והתענוג

.תמימים 
השלום  מפרישת  אבי אומר  רצון שבע אני
טובה. בשורה אצלי זה התמימים. תלמידי של הרחב
בהשפעתם  והמשפיעים המשגיחים את השי"ת יצליח

בקבלתם  התלמידים את .ויצליח
הבשורה  בהזדמנות  בהיסוס פניתי  אולי

התוועדות. עורכים היו הטובה
כולנו  היינו קצר זמן ובתוך  אבי הסכים  כן

מאוד. טוב והתוועדו אבי של האוכל בחדר
דומות  פורים, ושושן פורים של הקודש שיחות
הגלויים  הרוחניים, ובסיפורים בענינים מאוד
בי"ט  לשמוע שזכינו ולסיפורים לענינים והבהירים,

כסלו.
פורים  אותו של שהרשימות הזמן יגיע הסתם מן
למסור  ברצוני בינתיים אך יפורסמו, פורים ושושן

הקודש. שיחות מאותן קצרה אחת אימרה לכם
היינו  וכולנו בלילה מאוחרת כבר היתה השעה
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מאנ"ש: אחד שאל מבוסמים, די כבר
מאוד. ובכה מתעלים? כיצד רבי,

אבי: לו ענה
ספוג  שלי הקרון ותתעלה. שלי לקרון היכנס
בהשכלה  ומשובץ שבלב , עבודה של ובזיעה בדמעות

אלקית. והשגה
אחד: עוד שאל

לעלות  דרכן שיוכלו המדריגות הן היכן רבי,
שלכם? לקרון

אבי: לו ענה

מהנחיתות  לצאת יכולים לא מדריגות בלי אכן,
מהנחיתות  ביציאה לעלות. יכולים לא מדריגות ובלי
 שתיים מדריגות. ארבע ישנן למעלה, ובעליה

למעלה. לעלות  ושתיים מהנחיתות, ליציאה
א) הן: מהנחיתות, ליציאה המדריגות שתי
מהי  לו, מוכרח שאדם גשמי דבר בכל להתבונן
בשביל  רק בו ולהשתמש בו, והתכלית התועלת
מסודר  סדר לעצמו לקבוע ב) והתכלית. התועלת
בכל  רגעים עשר חמשה חסידות של בענין ולהתבונן

יום.
y"z'd ,gqt n"deg zay
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תרצ"א. טבת, כ"ו ב"ה,

ואוהב  הנעלה החכם הנכבד, ידידי כבוד

מר  תרומיות מדות בעל מושכלות,

שי' מיכאל

וברכה! שלום

ואני  שלי, הביבליותיקה למנהל מכתבו את קראתי

הכל. על שהשיב תודתי את לו נותן

הספרים  של שלמה קולקצי' לקבץ הי' ברצוני

כל  להשיג ברצוני כן וחסידות. חסידים א[ו]דות המדברים

פולניא  (וואהלין, וענפיו האילן כל כוונתי החסידים, ספרי

כזו  רשימה לסדר שהתענין מי כבודו יודע ואולי וגליציא),

יעללינעק  הד"ר של רשימותיו כעין החסידים ספרי של

(רשימת  המפרש קונטרס כמו שונים קונטרסים שסדר

ספרי  (רשימת המגיד קונטרס ש"ס), על הראשונים ספרי

על  הספרים (רשימת הרמב"ם קונטרס האגדה), כללי

זה  כעין שהוא מי סדר אפשר כדומה. ועוד הרמב"ם),

הבעש"ט  מקודם מתחיל החסידים של הספרים רשימת

היום. עד בע"ש) אדם מר' (כמו

שהי' הרגש אותו אצלי נתעורר מכתבו קראי מדי

לדעת  מאד חפץ והייתי מקודם, שנה ל"ו כל"ה בינינו

בחיים  שנתגשם מזה רוח קורת לו יש ואם עכשו, מחייו

וכך  כך יהי' אם אשר שקיוה משאיפותיו קטן חלק לכה"פ

לדעת  מתענין אני כן הרוחנים. חייו על כוונתי לו. טוב יהי'

שי'. ב"ב ומצב הגשמים חייו מצב

כבוד  של ומאמריו כתביו נשארו אם לדעת אותי מענין

הם. והיכן נ"ע, המשכיל החסיד אביו

יפנה. אשר בכל לו יצליח והשי"ת

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

1
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dheq(ycewÎzay meil)

`id ixd dwignd xg`l zezyl daxiq m`y `aiwr iax xn`y
ote`a xaecn ,zcnere dwecaàúeiøa úîçî da àøãä÷cjezn - §¨©§¨¨¥£©§¦¨

.dzey ipi` dxn`e zzzex dpi`y ,dze`ixaøîà÷ éëäåiax §¨¦¨¨©
`aiwràúeiøa úîçî ìk ,xa jezn zezyl daxiq m` -,dze`i ¨¥£©§¦¨

dcrxe cgt ipniq llk dzlib `lyàéúL àì ììk ììk ,dpi` - §¨§¨Ÿ©§¨
.llk dzeymby gipdl yi ,cgt jezn `ly dzey ipi` zxne`dy

`l` ,zn`a zezyl dpeekzd `l ,dzyzy dxn`yk dligzn
,zaxqnyk jkitl ,axqz dzewydl e`eaiyky jk lr dknq

zezyl zaxqnd la` .d`neha dcenk zaygpàúéúø úîçî- ¥£©§¦¨

dligzn ik `ed ze` ,zzzexe zcgtp `idy dze` mi`ex ep`y
zcgtp `id zrky `l` ,dzxdh lr dknqe zezyl dpeekzd
yi df ote`ae ,dxedh `idy zexnl mind dze` ewcai `ly zyyege

da dxfg m` ,welig÷eçnà àì ézkàc ,õîBwä áø÷ àlL ãò©¤Ÿ¨©©¤§©©¦Ÿ¦§
énð éà ,äléâîm`äléâî ÷eçnà,unewd axwy iptlïéãk àlLc §¦¨¦©¦¦§§¦¨§¤Ÿ§¦

é÷çîc íéðäk ãéáò,da àøãä éöî,dgxek lra dze` oiwyn oi`e ¨¦Ÿ£¦§¨£¥¨¥©§¨¨
j`àøãä éöî àì ,é÷çîc íéðäk ãéáò ïéãác ,õîBwä áøwMî¦¤¨©©¤¦§¦¨¦Ÿ£¦§¨£¥Ÿ¨¥©§¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום שבת צודש עמ' ב



ipyרו ,oey`x - ek ,dk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úåãìåú úùøô
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬
ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦

ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨
:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©´Ÿ¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©´Ÿ©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈

:äøëaä-úàôåëàãálî õøàa árø éäéå ¤©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ
Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä árøä̈«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¤̄

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé:äøøb íézLáàøiå ¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³
õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤

éìà øîà øLà:Eâäéäàå úàfä õøàa øeb £¤−Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬

-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå Enr¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨
øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä úöøàä̈«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬

éáà íäøáàì ézraLð:EãErøæ-úà éúéaøäå ¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ
úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä éáëBëk§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäå ìûääá÷r ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤
ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½

:éúøBúå éúBwç éúåöî¦§Ÿ©−ª©¬§«Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ
ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

לפתחי  לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָרעֹות,

כב)עבֹודהֿזרה ּפסּוק להּלחם (רׁש"י ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָ

עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו על ּולהתּגּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּביצרֹו

ׁשל  ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ידי על התחּנ עֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכל

רעה לתרּבּות יצא ל)אברהם, ּפסּוק .(רׁש"י ְְְִַַַָָָָָָָ

,ïåùàø
éðùå:øøâa ÷çöé áLiåæíB÷nä éLðà eìàLiå ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«©¦§£º©§¥³©¨Æ

ézLà øîàì àøé ék àåä éúçà øîàiå BzLàì§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³¨¥Æ¥´Ÿ¦§¦½
úáBè-ék ä÷áø-ìr íB÷nä éLðà éðâøäé-ït¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈¦«©¬

:àåä äàøîçíéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå ©§¤−¦«©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½
ìt Cìî Cìîéáà ó÷Liåàøiå ïBlçä ãra íézL ©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤§¦§¦½§©−©«©®©©À§

:BzLà ä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäåèàø÷iå §¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬¦§«©¦§¨̧
àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½

éàåék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´
:äéìr úeîà-ït ézøîàé-äî Cìîéáà øîàiå ¨©½§¦¤¨−¨¤«¨©Ÿ́¤£¦¤½¤©

-úà írä ãçà áëL èrîk eðl úéNr úàf−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³¨¨Æ¤
:íLà eðéìr úàáäå EzLààéåCìîéáà åöé ¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«©§©´£¦¤½¤

BzLàáe äfä Léàa râpä øîàì írä-ìk-úà¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²§¦§−
:úîeé úBîáéàöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå ¬¨«©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²

:ýåýé eäëøáéå íéørL äàî àåää äðMa©¨¨¬©¦−¥¨´§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr d zegiy ihewl)

˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»
BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»

ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ú¯ÊÂ(ל"ג פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»«¿»»«¬ƒƒ
ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמדרׁש

עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה חׁשׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא



רז iying ,iriax ,iyily - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
הּדגן  היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע לא ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּיצחק

צדקה. מצות קּיּום אּלא ְְְִִֶַַָָָעצמֹו,

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©®̈©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤
:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéCìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMîçéáLiå ¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨

eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå ÷çöé¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaéøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−

-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå íäøáà úBî́©§¨¨®©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤
:åéáà ïäì àø÷èéìçpa ÷çöé-éãár eøtçiå ¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©

:íéiç íéî øàa íL-eàöîiåëøøâ érø eáéøiå ©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«©¨¦¹Ÿ¥´§À̈
-íL àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³¥«

:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaäàëøàa eøtçiå ©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«©©§§Æ§¥´
r-íb eáéøiå úøçà:äðèN dîL àø÷iå äéì ©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈¦§¨«

áëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−
äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈

:õøàá eðéøôe eðì ýåýé áéçøä¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
לפני  הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה', ּב'לּקּוטי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹאיתא

ׁשּזה  לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ׁשחרית: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתפּלת

האבֹות. מּׁשלׁשת נאמר ˆ„˜‰נלמד עליו מאברהם, – ְְִִֶַָָֹ¿»»ְֱֵֶַַָָָָ

ּומׁשּפט". צדקה ּבארֹות Â˜Ó‰"לעׂשֹות ׁשחפר מּיצחק, – ְְֲִַָָָƒ¿∆ְְִִֵֶַָָ

ÒeÓ¯מים. „enÏ ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב מּיעקב, – ִַƒ»ְֲִִִֵֵֶַָֹֹ

וכּמבאר  עצמּה, הּתפּלה ּבאה הּללּו ההכנֹות ּולאחר ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּתֹורה.

ׁשל  הּׁשליבֹות לארּבעת רֹומזים יעקב ׁשּבני אֹור', ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּב'תֹורה

ׁשמע  קריאת ּברכֹות (ראּובן), ּדזמרה ּפסּוקי הּתפּלה: ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֻסּלם

(יהּודה). ּוׁשמֹונהֿעׂשרה (לוי) ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ׁשמעֹון),

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬

:øàa ÷çöé-éãáråëøøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ©§¥«¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§®̈
:Bàáö-øN ìëéôe eärøî úfçàåæëøîàiå ©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤

íúàðN ízàå éìà íúàa recî ÷çöé íäìà£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´
:íëzàî éðeçlLzå éúàçëeðéàø Bàø eøîàiå Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»

äìà àð éäz øîàpå Cnr | ýåýé äéä-ék¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa:Cnr úéøá äúøëðå E ¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−¦¨«

èëärø eðnr äNrz-íàEeðrâð àì øLàk ¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½
íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®

:ýåýé Ceøa äzr äzà©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבאי  את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

וענין  ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ּבדגמת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהעֹולם,

אמר  ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ּבמיחד מדּגׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻזה

מזּבח  יצחק ׁשּבנה לאחר אבל מעּמנּו", ל" אבימל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ה', ּבׁשם ‡ÂÈÏוקרא CÏ‰ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם אבימל ְְֵָָ»«≈»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָ

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי . . עּמ ה' היה ּכי "ראינּו ְִִִִֵֵָָָָָָָלֹו

,éòéáø
éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìíBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´

úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå àeää©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôç øLà øàaä©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

âìøàa øérä-íL ïk-ìr äráL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§®̈©¥³¥«¨¦Æ§¥´
:äfä íBiä ãr òáLñãìåNr éäéå ¤½©©−©¬©¤«©§¦³¥¨Æ

úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéraøà-ïa¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

äì:ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzåñ ©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
æëàúàøî åéðér ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ

éða åéìà øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½
:éðpä åéìà øîàiåáàì ézð÷æ àð-äpä øîàiå ©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ
:éúBî íBé ézrãéâéìë àð-àN äzråéìz EE ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−

él äãeöå äãOä àöå EzL÷åáéúëäãéö §©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−
éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦



iyyרח - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤
:úeîàäîL ä÷áøååNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈

:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiå Bða§®©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«
åäpä øîàì dða á÷ré-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³

éáà-úà ézrîLéçà åNr-ìà øaãî EE ¨©̧§¦Æ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−
:øîàìæíénrèî éì-äNrå ãéö él äàéáä ¥«Ÿ¨¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−

:éúBî éðôì ýåýé éðôì äëëøáàå äìëàå§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«
ç:Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzrå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«
èíéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−

éáàì íénrèî íúà äNràå íéáèøLàk E Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬
:áäàééáàì úàáäåøLà øára ìëàå E ¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−§¨®̈©«£ª²£¤¬

:BúBî éðôì Eëøáéàéä÷áø-ìà á÷ré øîàiå §¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈
:÷ìç Léà éëðàå ørN Léà éçà åNr ïä Bnà¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

áérzrúîk åéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäåâéBì øîàzå §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤Æ

Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷ãéBnà Nrzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

:åéáà áäà øLàk íénrèîåèä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa-úà¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå úéaa:æèúàå ©®̈¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥À
ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä ééãb úøòŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬

:åéøàeöæéíçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå ©¨¨«©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤
:dða á÷ré ãéa äúNr øLàçéåéáà-ìà àáiå £¤´¨®̈¨§©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−

:éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiåèéøîàiå ©´Ÿ¤¨¦®©Ÿ́¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤
øLàk éúéNr Eøëa åNr éëðà åéáà-ìà á÷ré©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
øeára éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥®̈«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−

:ELôð épëøázëäf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²
éäìà ýåýé äø÷ä ék øîàiå éða àöîì zøäîE ¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:éðôìàëàp-äLb á÷ré-ìà ÷çöé øîàiå §¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬
:àì-íà åNr éða äæ äzàä éða ELîàå©«£ª«§−§¦®©«©¨¬¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

áëøîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷ré Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤
:åNr éãé íéãiäå á÷ré ìB÷ ìwäâëBøékä àìå ©ŸÆ´©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«§´Ÿ¦¦½

:eäëøáéå úørN åéçà åNr éãék åéãé eéä-ék¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ©§¨«£¥«

ãë:éðà øîàiå åNr éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
äëïrîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©

:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð Eëøáz§¨«¤§−©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§
åëél-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−

:éðaæëåéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå §¦«©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈
øîàiå eäëøáéåøLà äãN çéøk éða çéø äàø ©§¨«£¥®©ÀŸ¤§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬

:ýåýé Bëøa¥«£−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
וחרד  ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

אמרה  ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּוּבפרט אּמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹלׁשלֹום

עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ׁשהיא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹליעקב

ּביעקב  ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את לקּבל ּכדי ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבסּכנה,

נפׁש. מסירּות ׁשל ְְִֶֶֶָּתנּועה

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
:Løéúå ïâc áøå õøàäèëíénr Eeãáré ¨¨®¤§¬Ÿ¨−̈§¦«©«©§´©¦À

áéúëåçúùéåéø÷øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ
éçàìéøøà Enà éða Eì eåçzLéå Eøeøà E §©¤½§¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½

éëøáîe:Ceøa EìCøáì ÷çöé älk øLàk éäéå §¨«£¤−¨«©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´
éðt úàî á÷ré àöé àöé Cà éäéå á÷ré-úà¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ¨¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−

:Bãévî àa åéçà åNrå åéáà ÷çöéàìNriå ¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«©©³©
í÷é åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénrèî àeä-íb©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©´Ÿ¤§¨¦À¨ª³
:ELôð épëøáz øára Bða ãévî ìëàéå éáà̈¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

áìða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåE ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦®̈¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬
:åNr Eøëáâì-ãr äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå §«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©

éì àáiå ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹
Ceøa-íb eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå̈«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®©¨−

:äéäéãì÷röiå åéáà éøác-úà åNr rîLk ¦«§¤«¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´
åéáàì øîàiå ãàî-ãr äøîe äìãb ä÷rö§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈©§®Ÿ©´Ÿ¤§¨¦½

:éáà éðà-íâ éðëøaäìéçà àa øîàiåäîøîa E ¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®
:Eúëøa çwiååìá÷ré BîL àø÷ éëä øîàiå ©¦©−¦§¨¤«©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ

äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô äæ éðá÷riå©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈
:äëøa él zìöà-àìä øîàiå éúëøa ç÷ì̈©´¦§¨¦®©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«

æìCì åézîN øéáb ïä åNrì øîàiå ÷çöé ïriå©©̧©¦§¹̈©Ÿ́¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
Løéúå ïâãå íéãárì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−



רט iriay - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:éða äNrà äî àBôà äëìe åézëîñçìøîàiå §©§¦®§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤
éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNr¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½

:jáiå Bì÷ åNr àOiå éáà éðà-íâ éðëøaèìïriå ¨£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§©©²©
õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥®̈¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ

:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäéîEaøç-ìrå ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©©§§´
éçà-úàå äéçúãéøz øLàk äéäå ãárz E ¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½

:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîåNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ
øîàiå åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìr á÷ré-úà¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®©¸Ÿ¤
äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNr¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈

:éçà á÷ré-úàáîåNr éøác-úà ä÷áøì ãbiå ¤©«£¬Ÿ¨¦«©ª©´§¦§½̈¤¦§¥¬¥−̈
ïèwä dða á÷réì àø÷zå çìLzå ìãbä dða§¨´©¨®Ÿ©¦§©º©¦§¨³§©«£ŸÆ§¨´©¨½̈

éçà åNr äpä åéìà øîàzåEì íçðúî E ©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ¥¨´¨¦½¦§©¥¬§−
:EâøäìâîEì-çøa íe÷å éì÷a òîL éðá äzrå §¨§¤«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®§¯§©§²

:äðøç éçà ïáì-ìàãîíéîé Bnr záLéå ¤¨¨¬¨¦−¨¨«¨§¨«©§¨¬¦−¨¦´
çàéçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr £¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©

éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½
ézç÷ìe ézçìLå-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©
:ãçà íBé íëéðLåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå §¥¤−¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈

÷äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî éiçá ézö ©´§¦§©©½¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàk úç-úBðaî¦§«¥³¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«

çëàBúà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé àø÷iå©¦§¨¬¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àì Bì øîàiå eäeöéå©§©¥̧Æ©´Ÿ¤½«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

áEnà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî Eì-ç÷å§©§³¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

âúééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨
:íénr ìä÷ìãEì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå ¦§©¬©¦«§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−

éøâî õøà-úà EzLøì Czà Erøæìe-øLà E §©§£´¦¨®§¦§§Æ¤¤´¤§ª¤½£¤
:íäøáàì íéýìû ïúð̈©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏŒÔzÈÂ(כח (כז, ¿ƒ∆¿»¡…ƒ

ÔzÈÂ ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ(רש"י) ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈

ׁשלמה  ׁשהיא הּקּב"ה, ׁשל ּבנתינתֹו מדּבר הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻיׁש

עד  הראׁשֹונה, ּבּנתינה חסר מה ּכן ואם חּסרֹון, ׁשּום ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּוללא

הּנתינה  על ׁשּנֹוסף לֹומר, ויׁש ׁשּוב. ולתת לחזר צר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש

מׁשלמת) (ׁשהיא הּיכלת עצמּה את ּגם לאדם הּקּב"ה נֹותן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

עצמֹו. ּבכחֹות הּברכה על ְְְְִַַַָָֹלהֹוסיף

éòéáùäíøà äðct Cìiå á÷ré-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£®̈
á÷ré íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa ïáì-ìà¤¨¨³¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ

:åNrååá÷ré-úà ÷çöé Cøá-ék åNr àøiå §¥¨«©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼
äMà íMî Bì-úç÷ì íøà äðct Búà çlLå§¦©³ŸÆ©¤´¨¬£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®
äMà çwú-àì øîàì åéìr åöéå Búà Bëøáa§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ«Ÿ¦©¬¦−̈

:ïrðk úBðaîæBnà-ìàå åéáà-ìà á÷ré òîLiå ¦§¬§¨«©©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®
:íøà äðct CìiåçúBða úBòø ék åNr àøiå ©¥−¤©¤´¨¬£¨«©©´§¥½̈¦¬¨−§´

:åéáà ÷çöé éðéra ïrðkè-ìà åNr Cìiå §¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«©¥¬¤¥−̈¤
-ïa ìàrîLé-úa | úìçî-úà çwiå ìàrîLé¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤

:äMàì Bì åéLð-ìr úBéáð úBçà íäøáà©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«
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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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ÁÏLiÂ(ה (כח, «ƒ¿«ƒ¿»∆«¬…
העֹולם  את להפ הקּב"ה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא יהּודי ְְֲִֶֶַַָָָָָֹּכל

ׁשהיא  יעקב, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נראה זה ודבר .יתּבר לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלדירה

לחרן  יצא יעקב ּדהּנה, ּבּתֹורה. ׁשּנזּכרה הראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּׁשליחּות

מּטתֹו ׁשל ּבאפן מׁשּפחה ׁשם והקים עֹולם) ׁשל אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ(חרֹון

ּובּדר לבן; ּבצאן ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את ּברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשלמה;

ּבית  יהיה . . הּזאת "והאבן הּדֹומם: את אפילּו העלה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשם

יהּודי  עֹוד ל"הֹוליד" עליו :ּכ יהּודי ּכל לגּבי ואף ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָֹאלקים".

ּובּמצֹות; ּבּתֹורה הֹוספה אצלם ׁשּפֹועל ידי על יהּודי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

את  לקּים "חרן") (ּתֹוׁשבי העֹולם אּמֹות על ּגם להׁשּפיע ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעליו

את  ּגם ּכּלֹו, העֹולם את להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשבע

.יתּבר לֹו לדירה ְְִִֵֵַָָהּדֹומם,
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ízøîàå ýåýé øîàeøîàz íàå ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−§¦Ÿ§

eðzáäà änaíëì áéLäå-àBìä ©¨´£©§®̈§¥¦¨¤£
á÷réì åùr çàéða eéä íéçà ¨̧¥¨³Ÿ§©«£ŸÆ©¦¨§¥

éáäBà ÷çöéáäàå ýåýé-íàð ¦§¨£¦§ª§Ÿ̈½¨«Ÿ©−
á÷ré-úàBòøæáe á÷òéa ézøçáe ¤©«£«Ÿ¨©§¦§©£Ÿ§©§

,éúBà íéñéòëî íäL ét ìò óà åéøçà©£¨©©¦¤¥©§¦¦¦

ézòaLð øLà õøàä á÷òé òøæì ézúðå§¨©¦§¤©©£Ÿ¨¨¤£¤¦§©§¦
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ריי
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íéðBãà-íàå éãBáë äià éðà áà-íàå§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿§¦£¦´

øîà éàøBî äià éðà|úBàáö ýåýé Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹¨©´§Ÿ̈´§¨À
äna ízøîàå éîL éæBa íéðäkä íëì̈¤Æ©«Ÿ£¦Æ¥´§¦½©«£©§¤¾©¤¬

:EîL-úà eðéæáæéçaæî-ìr íéLébî ¨¦−¤§¤«©¦¦³©¦§§¦Æ
Eeðìàâ äna ízøîàå ìàâî íçì¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−©¤´¥«©§®
:àeä äæáð ýåýé ïçìL íëøîàa¤«¡¨§¤¾ª§©¬§Ÿ̈−¦§¤¬«

çéëå òø ïéà çaæì øer ïeLbú-éëå§¦«©¦¸¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¦¬
eäáéø÷ä òø ïéà äìçå çqt eLébú©¦²¦¥¬©§Ÿ¤−¥´¨®©§¦¥̧
éðô àOéä Bà Eöøéä Eúçôì àðE ¹̈§¤«¨¤À£¦§§Æµ£¦¨´¨¤½

:úBàáö ýåýé øîàèàð-elç äzrå ¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¨²©¨¬
øîà íéðt íkî àOéä úàf äúéä íëãiî eðpçéå ìû-éðô§¥¥−¦«¨¥®¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ£¦¨³¦¤Æ¨¦½¨©−

:úBàáö ýåýééíéúìc øbñéå íëa-íâ éîéçaæî eøéàú-àìå §Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ§¦§´Ÿ§¨©½¦§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−
äöøà-àì äçðîe úBàáö ýåýé øîà íëa õôç éì-ïéà ípç¦¨®¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬

:íëãiîàéíéBba éîL ìBãb BàBáî-ãrå LîL-çøænî ék ¦¤§¤«¦´¦¦§©¤¹¤§©§À¨³§¦Æ©¦½
ì Lbî øè÷î íB÷î-ìëáeéîL ìBãâ-ék äøBäè äçðîe éîL §¨¨Àª§¨¬ª¨²¦§¦−¦§¨´§¨®¦¨³§¦Æ

`xenl iy
.øaãna íéiçä úBpúå(ã,eðLMøøvðãëeáð éãé ìò ,íélãå íéLø eðééäð §©©©¦©¦§¨ª©§¦§¥¨¦§©¦©§¥§©§¤©

.íöøàî íúBà íb äìâäL,äðáðå áeLðåäðáðå áeLð eðøLòäL åéLëòå ¤¦§¨©¨¥©§¨§¨§¦§¤§©§¨¤¤¡©§¨§¦§¤

.úBáøçä úà(å,áà ãaëé ïa.åéðBãà ãáò ïëå .áà ãaëì åéìò Lé ¤¤¢¨¥§©¥¨¥¨¨§©¥¨§¥¤¤£¨

.éãBák äià ,íëì éðà áà íàå .íéãáòå íéða íééeø÷ ízàå(æíçì §©¤§¦¨¦©£¨¦§¦¨£¦¨¤©¥§¦¤¤
,ìàâî.áòúî ïaø÷äna §Ÿ¨¨§¨§Ÿ¨©¤

,Eeðìàâðaø÷ úà eðáòz äna.E ¥©§©¤¦©§¤¨§¨§

,'ä ïçìL.çaænä,àeä äæáð ª§©©¦§¥©¦§¤
åéìò íéøéè÷îe ,íc åéìò íé÷øBæ ék¦§¦¨¨¨©§¦¦¨¨

.íäa äö÷ íãà ìL BLôðå ,áìçä©¥¤§©§¤¨¨¨¨¨¤

'ä äeö äîì íaì íéîN íðéàå§¥¨¨¦¦¨¨¨¦¨

.íéáìçå íc áéø÷äì(ç,òø ïéà §©§¦¨©£¨¦¥¨
.íëéðéòa òø äfä øácä ïéà¥©¨¨©¤¨§¥¥¤

,EúçôìèélMäå øOä ,äçtä §¤¨¤©¤¨©¨§©©¦

.ElL,Eöøéä.Baìa EúBà áäàì ¤§£¦§§¤¡Ÿ§§¦

éðô àOéä,E.EúLwa úBNòì £¦¨¨¤©£©¨¨§

(è,'åâå àð elç,íéðäkä ízà ©¨©¤©Ÿ£¦

éà ,äëk íéLBòäíëááìa äìòé C ¨¦¨¨¥©£¤¦§©§¤

íäéìò Lwáì ìàøNé éçeìL úBéäì¦§§¥¦§¨¥§©¥£¥¤

.íéîçø,úàf äúéä íëãiîéøä ©£¦¦¤§¤¨§¨Ÿ£¥

.úàfä äòøä äúéä íëãiîàOéä ¦¤§¤¨§¨¨¨¨©Ÿ£¦¨
î,íéðt íkìïçìå íëúlôz òîL ¦¤¨¦¦§Ÿ©§¦©§¤§¨Ÿ

.íëéçìBL úà(éíëa íâ éî ¤§¥¤¦©¨¤
,íéúìc øbñéåLéà íe÷éå éàåìä §¦§Ÿ§¨©¦©§©§¨¦

àìå ,éLc÷î éúìc øbñiL ,íëa áBè¨¤¤¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§Ÿ

.äæk áòúî ïaø÷ íL àáeéàìå ¨¨¨§¨§Ÿ¨¨¤§Ÿ
,ípç éçaæî eøéàúeøéòáz àìå ¨¦¦§§¦¦¨§Ÿ©§¦

ävøúî éðéàL ,ípç éçaæî ìò Là¥©¦§§¦¦¨¤¥¦¦§©¤

.Ba(àé,íéBba éîL ìBãbék ¨§¦©¦¦

,íéîMä àáöì íéãáBòL ét-ìò-óà©©¦¤§¦¦§¨©¨©¦

,äðBLàøä äaqä éðàL éa íéãBî¦¦¤£¦©¦¨¨¦¨

ízòc éôì íúBà íéãáBòL àlà¤¨¤§¦¨§¦©§¨

.íðéáe éðéa íéòöîà eéäiL íúeòèå§¨¨¤¦§¤§¨¦¥¦¥¨

mixn zxhr
äîîL åéøä-úàìàøNé éøäì ïéîBc ïðéàøaãî úBpúì Búìçð-úàå ¤¨¨Æ§¨½̈¥¨¦§¨¥¦§¨¥§¤©«£¨−§©¬¦§¨«

:íépz ïBòîãíBãà øîàú-ék÷ø 'ä úàî àa àì äfLeðLMøíéLø §©¦¦«Ÿ©̧¡¹¤¤Ÿ¨¥¥©ª©À§¨¦

ìfnä Bà òáhä ãvî eðééäúBáøç äðáðå áeLðå,BúeìôMî eðìfî äìòiLk ¨¦¦©©¤©©©¨§¨Æ§¦§¤´¢¨½§¤©£¤©¨¥¦¦§

àéápä íäì áéLîñBøäà éðàå eðáé änä úBàáö ýåýé øîà äk ¥¦¨¤©¨¦³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®
ñBøäà éðà eðáé íàíäì eàø÷å ¦¦§£¦¤¡§¨«§³¨¤Æ

íöøàì íìBòä ìk eàø÷éìeáb ¦§§¨¨¨§©§¨§´
ärLøäáøç àéä äéáLBé úòLøa ék ¦§½̈¦§¦§©§¤¨¦£¥¨

eôéñBéå ,íìBòìíræ-øLà íräå §¨§¦§¨¨²£¤¨©¬
íìBò-ãr ýåýé:íBãà àeä §Ÿ̈−©¨«¡

ääðéàøz íëéðérådðaøça §¥«¥¤−¦§¤®¨§ª§¨¨

ìrî ýåýé ìcâé eøîàz ízàå§©¤³«Ÿ§Æ¦§©´§Ÿ̈½¥©−
ìàøNé ìeáâìäleàbä ïîæa ¦§¬¦§¨¥«¦§©©§¨

ízàL äleãâe çáL eðzz äãéúòä̈£¦¨¦§¤©§¨¤©¤

:áøç íìeáâe íéáLBé íëìeáâaåïa ¦§§¤§¦§¨¨¥¥²
ãaëéãaëì åéìò Léãárå áà §©¥¬¥¨¨§©¥−̈§¤´¤
åéðãà,íéãáòå íéða ïééeø÷ ízàå £Ÿ®̈§©¤§¦¨¦©£¨¦

äzòåéãBáë äià éðà áà-íàå §©¨§¦¨´¨´¦©¥´§¦¿
éàøBî äià éðà íéðBãà-íàå§¦£¦´Á̈¦Á©¥̧«¨¦¹

øîà|íëì úBàáö ýåýéízà ¨©´§Ÿ̈´§¨À¨¤Æ©¤

Ba íéðäkäéæúà íéæBaäéîL ©«Ÿ£¦Æ¥´©¦¤§¦½
ízøîàåéì eøîàzL ézòãéäna ©«£©§¤¾¨©§¦¤Ÿ§¦©¤¬

:EîL-úà eðéæáæ-ìr íéLébî ¨¦−¤§¤«©¦¦³©
ízøîàå ìàâî íçì éçaæîíàå ¦§§¦Æ¤´¤§Ÿ½̈©«£©§¤−§¦

eøîàzEeðìàâ änaíçì úà Ÿ§©¤´¥«©§®¤¤¤

úàæa ék íëì áéLî éðà ,Eçaæî¦§©££¦¥¦¨¤¦§Ÿ

éúBà ízìàbïçìL íëøîàa ¥©§¤¦¤«¡¨§¤¾ª§©¬
ýåýéåéìò íéøcñnL çaænä àeä §Ÿ̈−©¦§¥©¤§©§¦¨¨

dBábì ïaøwäàeä äæáð÷øæð ék ©¨§¨©¨©¦§¤¬«¦¦§¨

BLôpL áìçä åéìò øè÷ðå ícä åéìò̈¨©¨§¦§¨¨¨©¥¤¤©§

:íäa äö÷ íãà ìLçïeLbú-éëå ¤¨¨¨¨¨¤§¦«©¦¸
äNòø ïéà çaæì øer,íëéðéòa ¤¦¥³¦§¸Ÿ©Æ¥´½̈§¥¥¤

íëéðéòa äfáî àeä çaænäå ìéàBäéëå ¦§©¦§¥©§ª¤§¥¥¤§¦¬
eLébúäNòø ïéà äìçå çqt ©¦²¤¦¥¬©§Ÿ¤−¥´®̈

,íëéðéòaEúçôì àð eäáéø÷ä §¥¥¤©§¦¥̧¹̈§¤«¨¤À
ElL ìLBnìEöøéääçðnä dúBàa ©¥¤§£¦§§Æ§¨©¦§¨

Eáäàéåéðô àOéä BàEúBNòì §¤¡©§µ£¦¨´¨¤½©£

EúLwa:úBàáö ýåýé øîà ©¨¨§¨©−§Ÿ̈¬§¨«
èäzråíéðäkä ízààð-elç §©¨²©¤©Ÿ£¦©¨¬

eðãòa eøézòäeðpçéå ìû-éðôíà ©§¦©£¥§¥¥−¦«¨¥®¦

ék ,íëúlôz øeáòa eðúBà ïðBçé§¥¨©£§¦©§¤¦

úàf äúéä íëãiîàìä äòøä ¦¤§¤Æ¨´§¨½Ÿ¨¨¨£Ÿ

íëøeáòa àéä äàa úçlzLnä äøànäíéðt íkî àOéäøBâpñ äNòð øBâh÷ ïéà àìä ,íéðt eðì àOé íëúîçî éëå:úBàáö ýåýé øîàéíëa-íâ éî ©§¥¨©¦§©©©¨¨¦©£§¤£¦¨³¦¤Æ¨¦½§¦¥£©§¥¦¨¨¨¦£Ÿ¥©¥©£¤©¥¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦³©¨¤Æ
íéúìc øbñéå.úàfä äáòBzî ïaø÷ íL àéáä ézìáì éLc÷î éúìc øBbñiL íëa áBè Léà íe÷éå éàåìäípç éçaæî eøéàú-àìåävøúî éðéàL íéMàa §¦§´Ÿ§¨©½¦©§©§¨¦¨¤¤¦§©§¥¦§¨¦§¦§¦¨¦¨¨§¨¦¥¨©Ÿ§«Ÿ¨¦¬¦§§¦−¦®̈§¦¦¤¥¦¦§©¤

éøäL ,íäaäöøà-àì äçðîe úBàáö ýåýé øîà íëa õôç éì-ïéàìa÷à àìíëãiî:ípça éçaæî ìò Là eøéòáz ïk íà änìå :øîBàëe ,ïBöøa ¨¤¤£¥¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬Ÿ£©¥¦¤§¤«§¨§¥§¨¨¦¥©§¦¥©¦§§¦§¦¨

àéàìäå ,éîL íéìlçî ízà änìåíéBba éîL ìBãb BàBáî-ãrå LîL-çøænî ékäãBáò úBëìäa íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz elàíB÷î-ìëáe §¨¨©¤§©§¦§¦©£Ÿ¦´¦¦§©¤¹¤§©§À¨³§¦Æ©¦½¥©§¦¥£¨¦¨§¦§¦§£¨§¨¨À



ריב

:úBàáö ýåýé øîà íéBbaáéízàå ©¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§©¤−
éðãà ïçìL íëøîàa BúBà íéìlçî§©§¦´®¤«¡¨§¤Àª§©³£Ÿ¨Æ
:Bìëà äæáð Báéðå àeä ìàâî§Ÿ¨´½§¦−¦§¤¬¨§«

âéízçtäå äàìzî äpä ízøîàå©«£©§¤Á¦¥̧©§¨¹̈§¦©§¤´
ìeæb íúàáäå úBàáö ýåýé øîà BúBàÀ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©«£¥¤´¨À
íúàáäå äìBçä-úàå çqtä-úàå§¤©¦¥̧©Æ§¤©´¤½©«£¥¤−
íëãiî dúBà äöøàä äçðnä-úà¤©¦§¨®©«¤§¤¬¨²¦¤§¤−

:ýåýé øîàãéBøãra Léå ìëBð øeøàå ¨©¬§Ÿ̈«§¨´¥À§¥³§¤§Æ
Cìî ék éðãàì úçLî çáæå øãðå øëæ̈½̈§Ÿ¥²§Ÿ¥¬©¨§©−©«Ÿ¨®¦Á¤̧¤
éîLe úBàáö ýåýé øîà éðà ìBãb̈¹À̈¦¨©Æ§Ÿ̈´§¨½§¦−

:íéBbá àøBðáàíëéìà äzrå ¨¬©¦«§©À̈£¥¤²
:íéðäkä úàfä äåönäáàì-íà ©¦§¨¬©−Ÿ©«Ÿ£¦«¦´Ÿ

úúì áì-ìr eîéùú àì-íàå eòîLú¦§§¿§¦ŸÁ¨¦̧Ÿ©¥¹¨¥¯
ì ãBákúBàáö ýåýé øîà éîL ¨´¦§¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

éúBøàå äøànä-úà íëá ézçlLå§¦©§¦³¨¤Æ¤©§¥½̈§¨«¦−
íëðéà ék äéúBøà íâå íëéúBëøa-úà¤¦§«¥¤®§©Æ¨´¦½¨¦¬¥«§¤−

:áì-ìr íéîNâ-úà íëì ørâ éððä ¨¦¬©¥«¦«§¦̧Ÿ¥³¨¤Æ¤
Løt íëéðt-ìr Løô éúéøæå òøfä©¤½©§¥¦³¦¤̧¤Æ©§¥¤½¤−¤

:åéìà íëúà àùðå íëébçãízrãéå ©¥¤®§¨¨¬Ÿ¤§¤−¥¨«¦«©§¤¾
úàfä äåönä úà íëéìà ézçlL ék¦µ¦©´§¦£¥¤½¥−©¦§¨´©®Ÿ
ýåýé øîà éåì-úà éúéøa úBéäì¦«§³§¦¦Æ¤¥¦½¨©−§Ÿ̈¬

:úBàáöäéúéøa|íéiçä Bzà äúéä §¨«§¦¦´¨«§¨´¦À©«©¦Æ
:àeä úçð éîL éðtîe éðàøéiå àøBî Bì-íðzàå íBìMäå§©¨½¨«¤§¥¬−̈©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬«

`xenl iy
ì Lbî øè÷î íB÷î ìëáe,éîLéúéevL Bîk íúBà äeöî éúééä íà §¨¨ª§¨ª¨¦§¦¦¨¦¦§©¤¨§¤¦¦¦

ì íéLébîe íéøéè÷î eéä íëúà.äøBäè äçðî éîL(áéäæáð Báéðå ¤§¤¨©§¦¦©¦¦¦§¦¦§¨§¨§¦¦§¤
,Bìëà,Bìëàå çaænä íçì ,øîBìk ."Bìëà äæáð" àeä ïäkä ìL åéúôN áéðå ¨§§¦§¨¨¤©Ÿ¥¦§¤¨§§©¤¤©¦§¥©§¨§

.àeä äæáðå ìàâî ,ícäå áìçä àeäL(âé,äàìzî.äLeçk äîäa ¤©¥¤§©¨§Ÿ¨§¦§¤©§¨¨§¥¨§¨

,BúBà ízçtäåLôð çtî eNòúå §¦©§¤§©£©©¤¤

.çaænì(ãé,ìëBð,äîøîa ìkðúî ©¦§¥©¥¦§©¥§¦§¨

.øçáî øúBé Bãéa ïéàL øîBì,øëæ ©¤¥§¨¥ª§¨¨¨
.äìBò ïaø÷ì ïeâäå íéîz ìéà©¦¨¦§¨§¨§©¨

,úçLî.íeî ìòa(áúúì ¨§¨©©¨¥
ì ãBák,éîLïaø÷ ìa÷ì àlL ¨¦§¦¤Ÿ§©¥¨§¨

.íeî ìòa,äøànälî.äøéøà ïBL ©©©§¥¨¦§£¦¨

,íëéúBëøa úà éúBøàåézìl÷å §¨¦¤¦§¥¤§¦©§¦

éøvM äî úàïâcä ,íëì Cøáì C ¤©¤¨¦§¨¥¨¤©¨¨

.øäöiäå LBøézäå,äéúBøà íâå §©¦§©¦§¨§©¨¦¨
äpðéà ,åéLëò úàöîpä äììwä íâå§©©§¨¨©¦§¥©§¨¥¤¨

.äéúBøà éðà àlà ,äø÷îa(âøòBb §¦§¤¤¨£¦¨¦¨¥
,òøfä úà íëì.çîöz àlL ¨¤¤©¤©¤Ÿ¦§©

,íëéðt ìò Løô éúéøæåøfôà §¥¦¦¤¤©§¥¤£©¥

.íëéðt ìò úBîäaä ìL ìáfä úà¤©¤¤¤©§¥©§¥¤

íëàéáä ìò øëN eìa÷z àì ,øîBìk§©Ÿ§©§¨¨©£¦£¤

äòøì íëì eéäé ãBòå ,elàk úBðaø÷̈§¨¨¥§¦§¨¤§¨¨

.úùáìe,íëébç Løtìáæ §Ÿ¤¤¤©¥¤¤¤

.íëébça íéàéáî ízàL úBîäaä©§¥¤©¤§¦¦§©¥¤

,åéìà íëúà àNðåäfä ïåòä §¨¨¤§¤¥¨¤¨Ÿ©¤

.äfä ïBéfaä ìà íëúà àOé íëãéaL¤§¤§¤¦¨¤§¤¤©¦¨©¤

(ã,ízòãéå.íëì eòãeúà ¦©§¤§¨¤¥
,úàfä äåönäíéøäæð úBéäì ©¦§¨©Ÿ¦§¦§¨¦

.éãBáëa,éåì úà éúéøa úBéäì ¦§¦¦§§¦¦¤¥¦
ïøäàì ézøkL úéøaä úà eøîLzL¤¦§§¤©§¦¤¨©¦§©£Ÿ

.éåì èáMî eéäL ñçðéôe¦§¨¤¨¦¥¤¥¦

(ä,Bzà äúéä éúéøaúéøaä §¦¦¨§¨¦©§¦

.éåì èáL íò ézøkLíéiçä ¤¨©¦¦¥¤¥¦©©¦
,íBìMäåéððä" ñçðéôì øîàpL §©¨¤¤¡©§¦§¨¦§¦

éúéøa úà Bì ïúBð"íBìLxacna) ¥¤§¦¦¨
(ai,dk" ."åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨§¨§©§©£¨

.íéiça Bòøæ àäiL éøäBì íðzàå £¥¤§¥©§©©¦¨¤§¥
,éðàøéiå àøBîBì ézúð älà úà ¨©¦¨¥¦¤¥¤¨©¦

äéäå ,Baìa äéäL àøBnä øeáòa©£©¨¤¨¨§¦§¨¨

.éðtî àøé,àeä úçð.àøéúî àeä ¨¥¦¨©¦©¦§¨¥

mixn zxhr
äìBba óàå éðôì íéììtúî ízàLì Lbî øè÷îäøBäè äçðîe éîL ¤©¤¦§©§¦§¨©§©©¨ª§¨¬ª¨²¦§¦−¦§¨´§®̈

éì àeä-ékíëãé ìòúBàáö ýåýé øîà íéBba éîL ìBãâ:ìáà ¦¦©¤§¤¨³§¦Æ©¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«£¨

áéíëøîàa BúBà íéìlçî ízàåíéøîBà ízàL änaéðãà ïçìL §©¤−§©§¦´®¤«¡¨§¤À©¤¤©¤§¦ª§©³£Ÿ¨Æ
çaænä àeäåBáéðå àeä ìàâîàeä Ba øaãì íëéôa øeâMä çaænä éøîà §©¦§¥©§Ÿ¨´½§¦−¦§¥©¦§¥©©¨§¦¤§©¥

øîBì:Bìëà äæáðâéîàåízø ©¦§¤¬¨§«©«£©§¤Á
äàìzî äpääæøå Leçk Nák ¦¥̧©§¨¹̈¤¤¨§¨¤

BúBà ízçtäåìò BúBà ízìtäå §¦©§¤´À§¦©§¤©

ïBéfa Cøc ò÷øwäýåýé øîà ©©§©¤¤¦¨¨©Æ§Ÿ̈´
íúàáäå úBàáöíéàéáî ízà íb §¨½©«£¥¤´©©¤§¦¦

ïaø÷ éðôì-úàå çqtä-úàå ìeæb §¨©¨§¨¨À§¤©¦¥̧©Æ§¤
íúàáäå äìBçäúçàîe ìéàBä ©´¤½©«£¥¤−¦¥©©

eàéáz älàîäçðnä-úàäøeLúk ¥¥¤¨¦¤©¦§®̈¦§¨

dúBà äöøàäïBöøa dìa÷à éëå ©«¤§¤¬¨²§¦£©§¨§¨

:ýåýé øîà íëãiîãéøeøàå ¦¤§¤−¨©¬§Ÿ̈«§¨´
ìëBðøúBé Bãéa ïéàL øîBì íéøònä ¥À©©£¦©¤¥§¨¥

àéáäM änî äáø÷äì øçáeîLéå §¨§©§¨¨¦©¤¥¦§¥³
øëæ Bøãraéeàøä áBèå øçáeî §¤§Æ¨½̈§¨§¨¨

äìBòìøãðå'äì çáBæå øcðî àeäå §¨§Ÿ¥²§§©¥§¥©©

úçLî çáæåLeçëå úçLð äN §Ÿ¥¬©¨§©−¤¦§¨§¨

øîà éðà ìBãb Cìî ék éðãàì©«Ÿ®̈¦Á¤̧¤¨¹À̈¦¨©Æ
úBàáö ýåýéïk íà éeàøäîe §Ÿ̈´§¨½¥¨¨¦¥

øçáenä ïî éðôì áéø÷äìàøBð éîLe §©§¦§¨©¦©§¨§¦−¨¬
íéBbá:éðôlî íéàøéäàäzrå ©¦«©§¥¦¦§¨©§©À̈

íëéìàäeöî éðà íéðäkääåönä £¥¤²©Ÿ£¦£¦§©¤©¦§¨¬
íéðäkä úàfäàlLälà eáéø÷z ©−Ÿ©«Ÿ£¦«¤Ÿ©§¦¥¤

:éçaæî ìòáeòîLú àì-íà ©¦§§¦¦´Ÿ¦§§¿
úúì áì-ìr eîéùú àì-íàå§¦ŸÁ¨¦̧Ÿ©¥¹¨¥¯

ì ãBákéîLïaø÷a Bìlçì ìáì ¨´¦§¦À§©§©§§¨§¨

éì éeàø ïéàLúBàáö ýåýé øîà ¤¥¨¦¨©Æ§Ÿ̈´§¨½
íëá ézçlLåíòáe íéðäka-úà §¦©§¦³¨¤Æ©Ÿ£¦¨¨¤

äøànäãñôäå øBñçîéúBøàå ©§¥½̈©£§¤§¥§¨«¦−
äìì÷ì CtäàíëéúBëøa-úàúà ¤§Ÿ¦§¨¨¤¦§«¥¤®¤

ïéða øçà íëúà ézëøaL äëøaä©§¨¨¤¥©§¦¤§¤©©¦§©

úéaäíâåäzò úLnLîä äøànä ©©¦§©Æ©§¥¨©§©¤¤©¨

éðà ék ,äø÷îa äpðéàäéúBøàlîïBL ¥¤¨§¦§¤¦£¦¨´¦½¨¦§

äìì÷e äøéøàíéîN íëðéà ék £¦¨§¨¨¦¬¥«§¤−¨¦¬
áì-ìr:éãBáëa øäfäìâørâ éððä ©¥«§¦¨¥¦§¦¦«§¦̧Ÿ¥³

òøfä-úà íëìàlL òøfa øòâà ¨¤Æ¤©¤½©¤§©©¤©¤Ÿ

çîöééúéøæåøfôàLøôìáæ-ìr ¦§©§¥¦³¦£©¥¤̧¤Æ¤¤©
íëébç Løt íëéðtúBîäaäî ìáæ §¥¤½¤−¤©¥¤®¤¤¥©§¥

éðôì íéáéø÷î ízàLàùðåäfä ïBòä ¤©¤©§¦¦§¨©§¨¨¬Ÿ¤¨©¤

àOé íëãéaLåéìà íëúàìà ¤§¤§¤¦¨¤§¤−¥¨«¤

:äfä ïBéfaäãúBéäì úàfä äåönä úà íëéìà ézçlL ék ízrãéåa eîi÷úzL äöøàL éôì éãBáëa íéøäæðúà éúéøaèáL íòøîà éåì- ©¦¨©¤¦«©§¤¾¦µ¦©´§¦£¥¤½¥−©¦§¨´©®Ÿ¦«§³¦§¨¦¦§¦§¦¤¤§¤¤¦§©§¦§¦¦Æ¤¦¥¤¥¦½¨©−
:úBàáö ýåýéäéúéøa|Bzà äúéäBì äôéñBäBì-íðzàå íBìMäå íéiçää øeáòa älà úààøBîãáìa äéäLúçð éîL éðtîe éðàøéiå §Ÿ̈¬§¨«§¦¦´¨«§¨´¦À¦¨©«©¦Æ§©¨½¨«¤§¥¬¤¥¤©£©−̈¤¨¨¦§¨©¦«¨¥®¦¦§¥¬§¦−¦©¬



ריג

åäìårå eäéôa äúéä úîà úøBz©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½§©§¨−
øBLéîáe íBìLa åéúôNá àöîð-àì«Ÿ¦§¨´¦§¨¨®§¨³§¦Æ

Cìä:ïBrî áéLä íéaøå ézàæ-ék ¨©´¦¦½§©¦−¥¦¬¥«¨«¦«
eL÷áé äøBúå úrã-eøîLé ïäë éúôN¦§¥³Ÿ¥Æ¦§§©½©§¨−§©§´
:àeä úBàáö-ýåýé Càìî ék eäétî¦¦®¦²©§©¬§Ÿ̈«§¨−«

`xenl iy
lî ,úçð"úzç éäéå" ïBL.(d,dl ziy`xa)(åäúéä úîà úøBz ¦©¦§©§¦¦©©¡¤¨§¨
,eäéôa.úîàä Cøcî äèð àìå ,äøBz íòä úà ãnìî äéä éåì èáL §¦¥¤¥¦¨¨§©¥¤¨¨¨§Ÿ¨¨¦¤¤¨¡¤

,ézà Cìä øBLéîáe íBìLa§¨§¦¨©¦¦
úBNòì óãBø äéä éúåöî øeáòa©£¦§Ÿ©¨¨¥©£

Cøca íëéøãäìe ,úBiøaä ïéa íBìL̈¥©§¦§©§¦¨©¤¤

.äøLéä(æ,'åâå 'ä Càìî ék ©§¨¨¦©§©
íúBøBäì ä"á÷ä ìL BçeìL àeä ék¦§¤§¨

éåììe" áeúkL Bîëe .äøLéä Cøcä©¤¤©§¨¨§¤¨§¥¦

éètLî eøBé ...øîàEúøBúå á÷òéì E ¨©¦§¨¤§©£Ÿ§¨§

"ìàøNéì.(iÎg,bl mixac) §¦§¨¥

mixn zxhr
àeä:ãòøðå àøéúî äéäåãçàå ãçà ìk ,íéðäkä ñçðéôe øæòìàå ïøäà «¨¨¦§¨¥§¦§¨©£Ÿ§¤§¨¨¦§¨©Ÿ£¦¨¤¨§¤¨

eäéôa äúéä úîà úøBzeäæ ,ála ãçàå äta ãçà äéä àlLäìårå ©³¡¤Æ¨«§¨´§¦½¤Ÿ¨¨¤¨©¤§¤¨©¥¤§©§−̈
íBìLa åéúôNá àöîð-àìíò «Ÿ¦§¨´¦§¨®̈§¨³¦

ìàøNéøBLéîáeéúBöî úBNòì ¦§¨¥§¦Æ©£¦§©

Cìäíéaøå ézàéåì èáL ìk ¨©´¦¦½§©¦−¨¥¤¥¦

ïBrî áéLäúåîù) ìâòä äNòîa ¥¦¬¥«¨«§©£¥¨¥¤

(á"ì:æïäk ìëì éeàø äæ ìk̈¤¨§¨Ÿ¥

ïäë éúôN-ékL íéeàø-eøîLé ¦«¦§¥³Ÿ¥Æ§¦¤¦§§
úrãìàøNé éða ìkL àeä éeàøäå ©½©§¨¨¤¨§¥¦§¨¥

Càìî ék eäétî eL÷áé äøBúå§−̈§©§´¦¦®¦²©§©¬
àeä úBàáö-ýåýéìL BçeìL §Ÿ̈«§¨−«§¤

éètLî eøBé 'åâå øîà éåììe øîàpL Bîëe ,øLiä Cøcä íúBøBäì íB÷î(âì íéøáã) á÷òéì E: ¨§¨©¤¤©¨¨§¤¤¡©§¥¦¨©¦§¨¤§©£Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:0206:0708:0608:0908:4108:4409:3709:3916:4716:4317:1417:1116:2417:21באר שבע )ח(

06:0306:0908:0608:0908:4108:4509:3709:3916:4716:4317:1117:0716:1317:18חיפה )ח(

06:0106:0608:0508:0808:4008:4309:3509:3816:4916:4617:1217:0816:0617:19ירושלים )ח(

06:0306:0808:0708:0908:4208:4509:3709:4016:4716:4317:1317:0916:2317:20תל אביב )ח(

06:5006:5908:2708:3109:1209:1710:0210:0616:2616:1817:0116:5416:0117:08אוסטריה, וינה )ח(

06:0706:0108:5108:4809:3309:3110:4510:4420:0320:0920:3220:3919:5020:52אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:4806:5708:2908:3309:1209:1710:0310:0616:3316:2617:0717:0016:0917:14אוקראינה, אודסה )ח(

06:2406:3308:0108:0508:4608:5109:3609:4016:0115:5316:3616:2915:3616:42אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3606:4508:1208:1608:5809:0309:4709:5116:1116:0316:4616:3915:4616:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:0707:1708:3808:4309:2609:3110:1510:1816:3116:2217:0817:0016:0617:15אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0007:1008:3108:3509:1909:2410:0710:1116:2316:1417:0016:5215:5817:07אוקראינה, קייב )ח(

07:1207:2008:5408:5809:3709:4210:2810:3217:0416:5717:3517:2916:4017:42איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5508:2408:2508:5408:5509:5709:5718:0218:0218:2518:2517:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

05:4605:4108:3008:2709:1009:0810:2010:1919:3019:3619:5920:0519:1720:17ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2406:1809:0909:0509:5509:5211:0811:0620:3520:4221:0721:1520:2321:29ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4206:4908:3508:3909:1409:1810:0710:1016:5816:5317:2817:2316:3517:35ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3406:4108:2508:2909:0509:0809:5710:0016:4516:3917:1517:1016:2217:22ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3406:4208:2608:2909:0509:0909:5810:0116:4516:3917:1617:1016:2217:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1407:2109:0209:0609:4309:4710:3510:3817:1717:1117:4917:4316:5417:56ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4006:4508:4708:4909:2109:2310:1710:1917:3017:2717:5617:5317:1018:03ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1806:2308:1908:2208:5508:5809:5009:5216:5416:4917:2117:1816:3217:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3406:3808:4408:4609:1709:2010:1410:1617:3517:3318:0117:5817:1518:08ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3106:3808:2108:2509:0109:0509:5409:5716:3916:3317:1017:0516:1617:17ארה״ב, ניו הייבן )ח(

06:5807:0508:4908:5309:2909:3210:2210:2417:0917:0417:4017:3516:4617:47ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3106:3908:2008:2409:0109:0509:5309:5616:3716:3117:0817:0316:1417:15ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5205:5108:3108:3009:0209:0210:0810:0818:4018:4319:0519:0818:2519:17בוליביה, לה-פס )ח(

07:4707:5709:1609:2010:0410:1010:5310:5717:0516:5617:4317:3516:3917:49בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4607:5609:1609:2010:0410:0910:5310:5617:0616:5717:4417:3616:4117:50בלגיה, בריסל )ח(

05:1705:1407:5807:5608:3208:3109:3909:3918:2918:3318:5018:5418:1419:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0605:0307:4707:4508:2008:1909:2809:2718:1118:1518:3718:4117:5618:51ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0607:1608:3408:3909:2309:2810:1110:1516:2416:1517:0016:5216:0117:07בריטניה, לונדון )ח(

07:2107:3208:4308:4809:3409:4010:2210:2616:2416:1417:0416:5516:0117:11בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1507:2608:4008:4509:3009:3610:1810:2216:2616:1717:0416:5616:0017:11גרמניה, ברלין )ח(

07:2607:3608:5809:0309:4609:5110:3510:3816:5116:4317:2817:2016:2617:35גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1305:1007:5507:5408:3008:2909:3909:3818:3618:4018:5519:0018:2119:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4206:4508:5909:0009:3009:3210:2910:3018:0218:0018:2718:2517:4318:35הודו, מומבאי )ח(

06:3706:4008:5508:5609:2609:2810:2510:2617:5917:5718:2318:2217:4018:31הודו, פונה )ח(

06:3706:4608:1608:2009:0009:0509:5009:5416:1716:0916:5216:4515:5216:58הונגריה, בודפשט )ח(

06:3906:4608:3008:3309:0909:1310:0210:0516:4916:4317:2017:1416:2617:26טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5807:0408:5308:5709:3109:3510:2510:2817:2017:1417:4917:4416:5717:56יוון, אתונה )ח(

06:5707:0608:3608:4009:2109:2510:1110:1416:3916:3217:1417:0716:1517:20מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4006:4308:5608:5809:2809:3010:2610:2817:5917:5718:2318:2217:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5804:5107:4307:3708:3408:3109:4809:4619:2919:3720:0420:1419:1820:29ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1906:2308:2808:3009:0109:0409:5810:0017:1517:1217:4117:3916:5517:49נפאל, קטמנדו )ח(

06:4606:4709:1609:1609:4509:4610:4810:4818:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

06:4306:5408:1008:1408:5909:0509:4709:5115:5515:4616:3416:2615:2916:41פולין, ורשא )ח(

05:3405:3308:1008:1008:4108:4109:4609:4618:1018:1218:3418:3617:5418:46פרו, לימה )ח(

07:3007:3809:1209:1609:5510:0010:4610:4917:1817:1117:5217:4516:5417:58צרפת, ליאון )ח(

07:4807:5809:2309:2710:0910:1410:5911:0217:2217:1417:5617:4916:5718:03צרפת, פריז )ח(

05:4205:4408:0908:1008:3908:4009:4109:4217:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0207:1008:4808:5209:3009:3410:2110:2417:0316:5617:3217:2616:3917:39קנדה, טורונטו )ח(

06:4306:5208:2608:2909:0809:1310:0010:0316:3316:2617:0616:5916:0917:12קנדה, מונטריאול )ח(

06:1206:1808:1308:1508:4908:5209:4309:4616:4616:4117:1417:1016:2417:21קפריסין, לרנקה )ח(

08:1308:2509:3109:3610:2410:3011:1111:1517:0716:5617:4817:3916:4017:55רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:4908:0209:0409:1009:5910:0610:4510:5016:4016:2917:1917:1016:1317:26רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1407:2308:5308:5709:3709:4210:2810:3116:5516:4817:3017:2316:3117:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1907:2808:5809:0209:4209:4710:3310:3617:0416:5617:3417:2716:4017:41שוויץ, ציריך )ח(

06:1506:1708:3608:3709:0609:0810:0610:0717:4917:4818:1218:1217:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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