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

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

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

 ב"ה,  ו' תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

להתמימים ואנ"ש במונטרעאל 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי את הדו"ח ע"ד ההתועדויות והאסיפות לחיזוק התורה והיהדות בכלל ותורת 

שי'  ציון  בן  מהור"ר  וכו'  בצצ"ב  עוסק  נו"נ  אי"א  וו"ח  הרה"ח  במחנם  היות  בעת  בפרט  החסידות 

שם טוב שד"ר, ותקותי אשר מאחר שהמתחיל במצוה אומרים לו המשך וגמור, במילא לא יסתפקו 

בבחירת הועדים ובהתחלת ההתעסקות בכל הענינים, אלא ג"כ ימשיכו בזה וכדרך כל דבר שבקדושה 

יהי' הולך וגדול ומעלין בקדש )עייג"כ אגה"ק סי"ד(, ות"ח מראש על הבשורות טובות מהתפתחות 

הענינים בהצלחה, מזמן לזמן...

באופן  הבע"ל  תמוז  יב-יג  הגאולה  חג  ימי  את  ינצלו  בטח  אשר  לעוררם  עתה  בשל  אסיים 

ויביא  נפשנו,  ופדות  גאולתנו  חג  שזהו  בקנדה  גם  ניכר  שיהי'  והזמן  המקום  תנאי  לפי  המתאים 

להתעוררות והתחזקות בכל הענינים המדוברים במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר )נדפס בקונטרס נט(.

בפ"ש כל החבורה שתי', ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש, שזהו ג"כ הצנור להמשיך כל טוב 

גשמי ורוחני בעניניהם הפרטיים והכלליים.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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,a`Îmgpn ycegd mikxan

g"kyzd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡˙È‡ ּתילים אֹומר,1ּבמדרׁש אליעזר רּבי , ƒ»ְְֱִִִִִֵֶֶַַ

רּבֹונֹוֿׁשלֿ הּקּב"ה, לפני יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַָָָָאמרּו

אבל  ולילה יֹומם ּבּתֹורה ליּגע אנּו רֹוצים ְֲִִַַַָָָָָָָעֹולם,

מצות  קּימּו הּקּב"ה להם אמר ּפנאי, לנּו ְְְִֵֶַַַַַָָָָָאין

יגעים  אּתם ּכאילּו עליכם אני ּומעלה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַּתפילין

ּדּבּורֿ ּבּמאמר ּבזה ּומדּיק ולילה. יֹומם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּתילים  ּבמדרׁש איתא כ"ק 2הּמתחיל ׁשאמר ְְְִִִִִֶַַַַָָ

הּברֿ ּבחגיגת הּגאּולה) (ּבעל אדמו"ר ְֲִַַַַַַַָמו"ח

הּמאמר  (ׁשּזהּו תרנ"ג ּתּמּוז ּבי"ב ׁשּלֹו ְְֲִֶֶֶַַַָָמצוה

על  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק אביו, ְְֲִֶַַַָָָׁשאמרֹו

תרל"ד) מרחׁשון כ' ּביֹום ׁשּלֹו, ,3הּברֿמצוה ְְְְִֶֶַַַָָ

ּתפילין  מצות ענין מהּו להבין צרי ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּדלכאֹורה

ענינם  ּומה הּתֹורה, מּלימּוד יּפטרּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלֿידיֿזה 

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי ּבזה, ּומבאר לזה. ְִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

הּפסּוק 4ּבּמדרׁש חּוקיו 5על ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ

עֹוׂשים  יׂשראל ׁשּכאׁשר ליׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּומׁשּפטיו

מצֹות  הּקּב"ה ׁשּיעׂשה ּגֹורמים עלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָמצֹות,

ּפירּוׁשים  ּב' יׁש זה רז"ל ׁשּבמאמר  [ּולהעיר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאּלּו

ּפֹועלֹות 6ואֹופּנים  ׁשּלמעלה ׁשהּמצֹות הא', . ְְְְֲִִֶֶַַַָָ

קּיּום  ׁשעלֿידי והּב', ׁשּלמּטה. הּמצֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיהיּו

ואֹופן  ּכפירּוׁש מבאר זה ּובמאמר  ׁשּלמעלה. הּמצֹות ענין נעׂשה למּטה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמצֹות

להיֹות  ּגֹורמים הם הרי ּתפילין, מּניחים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידי ונמצא, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּב'],

לבא  ּוממׁשי ּתפילין. מּניח ז"ל הּקּב"ה רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדמארי 7ר ּתפילין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּבארץ  אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ּומי ּבהּו, ּכתיב מאי ּגם 8עלמא [וכּמבאר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

תרנ"ג  עלמא ּדמארי ּתפילין אדמּו"ר 9ּבדּבּורֿהּמתחיל כ"ק (ׁשאמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
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בתורת.1) אם כי ב) (א, ואילך.2)עה"פ 271 ע' תש"ח מצוה 3)סה"מ "בר בקונטרס מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת ראה

ואילך. 271 ע' תשס"ב) (קה"ת, תרפ"חֿתרצ"א השיחות לספר הוספות ואילך. טו ע' תש"ס) (קה"ת, תרנ"ג" שמו"ר 4)-
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el‡ ˙BˆÓ ‰"aw‰ המצוות ולכן «»»ƒ¿≈
בני  את מצווה שהקדושֿברוךֿהוא

"חוקיו", נקראות לעשות ישראל
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העניין  בקיום התחלת למעלה, היא

הקדושֿברוךֿהוא, של המצוות

בני  עלֿידי המצוות קיום היא והתוצאה

למטה. והאופן a‰Â',ישראל הפירוש ¿«
הוא  ˜Ìeiהשני È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
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תפילין  הנחת של הקשר יתבאר ולהלן

התורה. ללימוד ולמעלה למטה
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Ï"Ê eÈ˙Ba¯7È¯‡Óc ÔÈÏÈÙz «≈«¿ƒƒ¿»≈

,e‰a ·È˙k È‡Ó ‡ÓÏÚ התפילין »¿»«¿ƒ¿
הקדושֿברוךֿהוא, העולם, אדון של
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g"kyz'dו ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

הּברֿמצוה, ּביֹום נׁשמתֹוֿעדן ְְְִִֵֶַַַַָָָ(מֹוהרׁש"ב)

הּמׁשּתה  ימי ּבׁשבעת אמירתֹו ),10ונמׁשכה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּפאר, נקראים ּפאר11ׁשּתפּלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ

ּתפילין  על ּדקאי ,עלי ּוכתיב 12חבֹוׁש ,13 ְְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשהּפאר  והינּו, אתּפאר, ּב אׁשר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

מה  ּגם וזהּו ּדוקא. יׂשראל עלֿידי הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּדתפילין 

ּתכׁשיטין  ּדהינּו טֹוטפֹות, נקראים ,14ׁשהּתפילין ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

למי  ותפארת יֹופי להֹוסיף הּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶָָׁשענינם

נמצא  ׁשעלּֿפיֿזה ּבהם], ּומתקּׁשט ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמתּתּקן

מתּגּדלים  - ּתפילין מּניח ׁשהּקּב"ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי ֿזה

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּמעֹון 15יׂשראל. הׁשקיפה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל, את עּמ את ּובר הּׁשמים מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש

ּומי  וזה ּו חׁשּוב. לדבר  לפניו נראים ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׂשראל

ׁשהם  ּפירּוׁש ּבארץ, אחד ּגֹוי ּכיׂשראל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָכעּמ

ׁשּמבאר  ּולאחרי ּבארץ. אחד ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָממׁשיכים

ממׁשיכים  ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, לימּוד ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָמעלת

ּבמּדֹות  לעֹולם) ׁשּקדמה (ּתֹורה מֹוחין ְְִִִֶַַָָָָָּבחינת

מה  ּגם ׁשּזהּו מבאר העֹולמֹות), מקֹור ְְֵֶֶֶַַָָָֹ(ׁשרׁש

הענין  נעׂשה ּתפילין מצות קּיּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּׁשעלֿידי

ּבחינת  הּוא הּקּב"ה ּכי ּתפילין, מּניח ְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהּקּב"ה

והּקּב"ה  ּדאצילּות, (מּדֹות) ונּוקבא' ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ'זעירֿאנּפין

ּבמּדֹות. הּמֹוחין המׁשכת ענין הּוא ּתפילין ְְְִִִִִִַַַַַַַָמּניח

ז  הרי הּתֹורה ולכן לימּוד עם אחת ּבחינה ה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּבמּדֹות  הּמֹוחין המׁשכת ענין ׁשהּוא ולילה, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָיֹומם

ענין  ׁשהּוא ולילה, יֹומם הּדּיּוק ּגם ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

ּומלכּות  עליֹונֹות 16זעירֿאנּפין מּדֹות ׁשש ׁשהם , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבהּו הּׁשמים 17ּדכתיב את ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

יֹום  ּכנגד ׁשהיא הּמלכּות ּומּדת הארץ, ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָואת
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ואילך);10) 277 ע' שם השיחות ספר ואילך. כ ס"ע הנ"ל מצוה" "בר (קונטרס הנ"ל מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק רשימת ראה

סד)). (ע' תשמ"א ,(11 (ע' תש"ט (קה"ת מהורש"ב" אדמו"ר ודרושי מאמרי ספרי יז.11)"מפתח כד, ראה 12)יחזקאל

(ברע"מ). ב רל, זח"ג א. יא, ג.13)ברכות מט, שם.14)ישעי' תרנ"ג סה"מ י. א, שמואלֿב תיב"ע טו.15)ראה כו, תבוא

ואילך.16) סב ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב.17)ראה צד, זח"ג וראה כא. לד, תשא
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,‰ÂˆÓŒ¯a‰ ÌBÈa Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯‰BÓ) ¯"eÓ„‡ הרבי של «¿»««ƒ¿»≈∆¿««ƒ¿»

תמוז הריי"צ, י"ב של הגאולה ‡B˙¯ÈÓבעל ‰ÎLÓÂ הרבי עלֿידי ¿ƒ¿¿»¬ƒ»
('המשכים') פעמים בכמה ‰zLn‰הרש"ב ÈÓÈ ˙Ú·La10 במהלך ¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

יום  שלאחר BÓkהברֿמצוה השבוע ,¯‡t ÌÈ‡¯˜ ÔÈlÙzL ,(∆¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈¿
·e˙kL11,EÈÏÚ LB·Á E¯‡t ∆»¿≈¿¬»∆

È‡˜c היא ÔÈÏÈÙzוהכוונה ÏÚ12, ¿»≈«¿ƒƒ
·È˙Îe13 נוסף Ï‡¯NÈבפסוק ¿ƒƒ¿»≈

,eÈ‰Â ,¯‡t˙‡ Ea ¯L‡¬∆¿∆¿»»¿«¿
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙ˙c ¯‡t‰L∆«¿≈ƒ¿ƒƒ«¿≈

‡˜Âc Ï‡¯NÈ תואמים והדברים ƒ¿»≈«¿»
שבתפילין  האמור ז"ל חכמינו למאמר

פסוק  מופיע הקדושֿברוךֿהוא של

ישראל. בני של בשבחם ∆¿e‰ÊÂהמדבר
ÌÈ‡¯˜ ÔÈÏÈÙz‰L ‰Ó Ìb««∆«¿ƒƒƒ¿»ƒ

eÈ‰c ,˙BÙËBË אחד לפי »¿«¿
משמעו  "טוטפות" הפירושים

ÔÈËÈLÎz14‡e‰ ÌÈÚL , «¿ƒƒ∆ƒ¿»»
˙¯‡Ù˙Â ÈÙBÈ ÛÈÒB‰Ï"פאר" ¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆

ËM˜˙Óe Ôwz˙nL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈
‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚL ,[Ì‰a»∆∆«ƒ∆ƒ¿»
ÁÈpÓ ‰"aw‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆∆«»»«ƒ«

ÔÈÏÈÙz- ישראל בבני ו"מתפאר" ¿ƒƒ
ÌÈÏcb˙Ó ומתעלים.Ï‡¯NÈ ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ15 ¿«∆∆«∆»
ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e ÌÈÓM‰«»«ƒ»≈∆«¿∆
ÌÈ‡¯ Ï‡¯NiL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

·eLÁ ¯·„Ï ÂÈÙÏ בדוגמת ¿»»¿»»»
הנפעלת  והחשיבות בבני הגדולה

תכשיט  משמשים הם כאשר ישראל

לקדושֿברוךֿהוא. ∆¿e‰ÊÂו"פאר"
בפסוק  הפנימי EnÚÎהפירוש ÈÓeƒ¿«¿

,ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰L Le¯Èt ישראל בני ≈∆≈

„Á‡ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ וגורמים «¿ƒƒ¿ƒ«∆»
למטה  אלוקות ∆««ı¯‡a.גילוי
¯‡·nL È¯Á‡Ïe את במאמר ¿«¬≈∆¿»≈

ŒÏÚL ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ˙ÏÚÓ«¬«ƒ«»∆«
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ«

ÔÈÁBÓ העליונים‰¯Bz) הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו Ó„wL‰שהיא ƒ»∆»¿»
ÌÏBÚÏ מהעולם למעלה היא עצמה BcÓa˙ומצד שהן (העליונות ) »»«ƒ

,(˙BÓÏBÚ‰ ¯B˜Ó L¯L אלוקות גילוי תוספת במידות Ó·‡¯שיהיה …∆¿»»¿»≈
Ìb e‰fL של הפנימית לעיל Ó‰המשמעות ˜Ìeiשנזכר È„ÈŒÏÚM ∆∆««∆«¿≈ƒ

‰NÚ ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ ונפעל נגרםÁÈpÓ ‰"aw‰L ÔÈÚ‰ ƒ¿«¿ƒƒ«¬∆»ƒ¿»∆«»»«ƒ«
‰"aw‰ Èk ,ÔÈÏÈÙz נבדל משמעו ש"קדוש" הקדושֿברוךֿהוא התואר ¿ƒƒƒ«»»

ונמשך  יורד משמעו ו"ברוך" ונעלה,

של  העניינים שני וצירוף למטה,

ונמשך  "ברוך" עם ונבדל "קדוש"

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿≈«¿ƒ
˙eÏÈˆ‡c (˙BcÓ) '‡·˜eÂ¿¿»ƒ«¬ƒ
"זעיר  נקראות העליונות המידות

המאיר  האור כי זעירות, פנים אנפין",

לגבי  ומצומצם מועט הוא במידות

נקראות  והמידות במוחין, המאיר האור

(בעיקר) הוא ("ז"א" ונוקבא", "ז"א גם

נצחֿ חסדֿגבורהֿתפארת הספירות

(בעיקר) היא ו"נוקבא" הודֿיסוד,

עלֿשם  כך שנקראת המלכות מידת

"ז"א" לעומת "מקבל" בחינת שהיא

"משפיע") בחינת ««»¿aw‰Â"‰שהוא
ÔÈÚ ‡e‰ ÔÈÏÈÙz ÁÈpÓ«ƒ«¿ƒƒƒ¿«

˙ÎLÓ‰ והתגלותÔÈÁBn‰ «¿»««ƒ
˙BcÓa.במידות וגילוי אור ותוספת «ƒ

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ תפילין הנחת ¿»≈¬≈∆
במידות  מוחין המשכת שפועלת

˙Á‡ ‰ÈÁa זהה ÌÚתוכן ¿ƒ»««ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»»«¿»

‡e‰L,תפילין הנחת כמו כן, גם ∆
˙BcÓa ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««ƒ«ƒ

˜eic‰ Ìb e‰fL) הבקשה בלשון ∆∆««ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל ישראל בני של

בתורה" ליגע אנו «ÌÓBÈ"רוצים
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÏÈÏÂ המידות »«¿»∆ƒ¿«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒהעליונות 
˙eÎÏÓe16˙BcÓ ˘L Ì‰L , «¿∆≈≈ƒ
˙BBÈÏÚֿחסדֿגבורהֿתפארתֿנצח) ∆¿
e‰aהודֿיסוד) ·È˙Îc17 שכתוב ƒ¿ƒ¿

המידות, בששת ÌÈÓÈבהן, ˙LL≈∆»ƒ
˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ '‰ ‰NÚ»»∆«»«ƒ¿∆

,ı¯‡‰ בשם בחסידות שמובא (וכפי »»∆
מובן  "בששת", ולא ה'" עשה ימים "ששת הכתוב לשון שמדיוק הזוהר

לששת  העליונות)שהכוונה È‰L‡המידות ˙eÎÏn‰ ˙cÓe המידה ƒ«««¿∆ƒ
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ז miliz yxcna `zi`

עלֿידי  ּכי כּו', ּכאילּו ׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֵֶַַַָהּׁשביעי).

ואילּו העֹולם, ּבאויר נמׁש היה ּבּתֹורה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּיגיעה

ּבּׁשרׁש רק הּמֹוחין נמׁשכים הּתפּלין ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹעלֿידי

מעלה  ּומּכלֿמקֹום העֹולמֹות, את הּמהּוה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָּומקֹור

כּו'. ּכאילּו עליכם ְֲֲִִֵֶאני

מאמר ‡Cב) ּתֹוכן ּבכללּות להבין צרי «ְְֲִִִֶַַָָָ

ליּגע  אנּו רֹוצים הּקּב"ה, לפני ְְִִִִֵֵַַָָָָיׂשראל

ּפנאי, לנּו אין אבל ולילה יֹומם ְְֲֵַַַָָָָָָּבּתֹורה

יֹומם  ּבֹו והגית ציּוּוי ׁשּיׁש ּכיון ְְְִִִֵֵֶָָָָָּדלכאֹורה,

עם 18ולילה  ּבטרּוניא ּבא הּקּב"ה ואין , ְְְְִִֵַַָָָָָָ

זה,19ּברּיֹותיו  ציּוּוי לקּים ׁשּיכֹולים ּבוּדאי הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבידם  הרי ּפנאי, לנּו אין טענתם מהי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָואםּֿכן

הענינים  ׁשאר מּכל עצמם את לפּנֹות הּדבר ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּתלּוי

ועל  ולילה. יֹומם ּבּתֹורה לעסֹוק ּפנּויים ְְְְְֲִִַַַַָָָָולהיֹות

ּפנאי" לנּו ׁש"אין ּגּופא זה ׁשענין לֹומר, צרי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכן

ׁשּלהם  העבֹודה ׁשּסדר הינּו, הּתֹורה. עלּֿפי ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּוא

ולילה, יֹומם ּבּתֹורה לעסֹוק אינֹו הּתֹורה ְֲִֵַַַַַָָָָָעלּֿפי

א הּמצ ֹות. ּולקים לּתֹורה עּתים לקּבֹוע רק ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָאּלא

הּטעם  מהּו ּגיסא, לאיד מּובן אינֹו ְִִִֵֶַַַַַָָָעלּֿפיֿזה

להם  ׁשּנקּבע העבֹודה ּבאֹופן מסּתּפקים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקּב"ה  לפני אֹומרים אּלא הּתֹורה, ְְִִִֵֶַַַָָָָעלּֿפי

ּבמדרגה  הם נמצאים הרצֹון [ּומּצד אנּו ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ"רֹוצים

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּכמאמר ׁשרצֹונֹו20זֹו, ׁשּבמקֹום ְְְֲֵֶֶַַַַַָ

יֹומם  ּבּתֹורה ליּגע נמצא] הּוא ׁשם אדם, ְִִֶַַָָָָָָׁשל

ּדוקא. ְְַַָָָולילה"

המבאר ÔÈ·‰Ïeג) ּתחלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְִִֵֶַַָָֹ

הּׁשבּוע  ּדפרׁשת ּתֹורה' 21ּב'לּקּוטי ְְִֵַַַָָָָ

הּפסּוק  על ּפרׁשה) חסידיׁשע יׂשראל 22(די קדׁש ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
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ב.18) צט, מנחות וראה ח. א, א.19)יהושע ג, וש"נ.20)ע"ז מח. סימן בהוספות טוב שם ואילך.21)כתר ב עט, פינחס

פינחס.22) דפ' ההפטרה וחותם סיום - ג ב, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  העליונות מהמידות e˙kL·השביעית ‰Óe .(ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ«∆»

È‡k,'eÎ eÏ אנו "רוצים ישראל בני בקשת על הקדושֿברוךֿהוא מענה ¿ƒ
תפילין  מצות "קיימו – הוא פנאי" לנו אין אבל ולילה יומם בתורה ליגע

תוכנה  שאכן לעיל האמור ולפי בתורה", יגעים אתם כאילו עליכם אני ומעלה

של  לתוכנו שווה תפילין מצות של

עניין  הם (ושניהם התורה לימוד

מצוות  מדוע במידות), המוחין המשכת

בתורה  יגעים "כאילו" רק היא תפילין

בא  כך על יותר? ולא ולילה יומם

"כאילו" רק נחשב שהדבר Èkƒהמענה
‰È‰ ‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»«»»»

CLÓ האלוקי ונמשך האור שיורד ƒ¿»
ומאיר  למידות, מהמוחין ומתגלה

eÏÈ‡Âבגלוי  ,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡a»¬ƒ»»¿ƒ
ÌÈÎLÓ ÔÈlÙz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒƒƒ¿»ƒ

ÔÈÁBn‰ במידותL¯Ma ˜¯ «ƒ««…∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ‰e‰n‰ ¯B˜Óe»«¿«∆∆»»

עצמן, בעולמות לא «ŒÏkÓeƒאך
ÌB˜Ó גדול הבדל שיש בין למרות »

לימוד  עלֿידי במידות המוחין המשכת

עלֿ במידות המוחין להמשכת התורה

מצוות  זאת בכל תפילין, הנחת ידי

בתורה  היגיעה במקום באה תפילין

פנאי") לנו "אין (כאשר ולילה יומם

.'eÎ eÏÈ‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
˙eÏÏÎa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ (·«»ƒ¿»ƒƒ¿»
ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Ó ÔÎBz∆«¬«ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÚbÈÏ e‡ ÌÈˆB¯ ,‰"aw‰«»»ƒ»ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza«»»»«¿»¬»≈
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,È‡t eÏ»¿«¿ƒ¿»≈»
ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â ÈeeÈˆ LiL∆≈ƒ¿»ƒ»»

‰ÏÈÏÂ18‡a ‰"aw‰ ÔÈ‡Â , »«¿»¿≈«»»»
ÂÈ˙Bi¯a ÌÚ ‡Èe¯Ëa19, ואינו ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

את  להם שאין דברים מהם דורש

בהם, לעמוד È‡cÂaהיכולת È¯‰¬≈¿««
,‰Ê ÈeeÈˆ Ìi˜Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿«≈ƒ∆

Ì˙ÚË È‰Ó ÔkŒÌ‡Â שאינם ¿ƒ≈«ƒ«¬»»
ולילה  יומם בתורה לעסוק יכולים

של  ‰¯Èבנימוק ,È‡t eÏ ÔÈ‡≈»¿«¬≈
ציווי  שישנו ולילה מאחר יומם בתורה BpÙÏ˙לעסוק ¯·c‰ ÈeÏz Ì„Èa¿»»»«»»¿«

˜BÒÚÏ ÌÈÈet ˙BÈ‰ÏÂ ÌÈÈÚ‰ ¯‡L ÏkÓ ÌÓˆÚ ˙‡∆«¿»ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«¬
?‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza«»»»«¿»

BÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ‡Ùeb ‰Ê ÔÈÚL ,¯Ó עצמו"È‡t eÏ ÔÈ‡"L ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿»∆»∆≈»¿«
‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ תחליף מהקדושֿברוךֿהוא לבקשה מקום יש ולכן «ƒ«»

בתורה  ולילה.ליגיעה ÈtŒÏÚיומם Ì‰lL ‰„B·Ú‰ ¯„qL ,eÈ‰«¿∆≈∆»¬»∆»∆«ƒ
‰¯Bz‰ הרצון מחמת שלהם ולא ÌÓBÈהאישי ‰¯Bza ˜BÒÚÏ BÈ‡ «»≈«¬«»»

ÌÈzÚ ÚBa˜Ï ˜¯ ‡l‡ ,‰ÏÈÏÂ»«¿»∆»«ƒ¿«ƒƒ
מסויימים  ÌÈ˜Ïeזמנים ‰¯BzÏ«»¿«≈

BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚ C‡ .˙Bˆn‰«ƒ¿««ƒ∆≈
,‡ÒÈb C„È‡Ï Ô·eÓ אם שני, לצד »¿ƒ»ƒ»

יומם  בתורה לעסוק שלהם היכולת אי

מוצדקת  התורה ולילה »e‰Óעלֿפי
ÌÈ˜tzÒÓ ÌÈ‡L ÌÚh‰«««∆≈»ƒ¿«¿ƒ
Ì‰Ï Úa˜pL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a¿∆»¬»∆ƒ¿«»∆

,‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ תורה ללמוד «ƒ«»
בלבד, מסוימים «∆‡l‡בזמנים

ÌÈˆB¯" ‰"aw‰ ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿≈«»»ƒ
ÔBˆ¯‰ „vÓe] e‡ אכן »ƒ«»»

,BÊ ‰‚¯„Óa Ì‰ ÌÈ‡ˆÓ אלא ƒ¿»ƒ≈¿«¿≈»
לכך, היכולת את להם אין שלמעשה

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ók20 ¿«¬««««≈
,Ì„‡ ÏL BBˆ¯L ÌB˜ÓaL∆¿»∆¿∆»»

‡ˆÓ ‡e‰ ÌL בפועל אם וגם »ƒ¿»
המציאות  אחר, במקום נמצא הוא

שאליו  במקום היא שלו האמיתית

ומחשבתו  רצונו ÚbÈÏמכוונים [ƒ«
‡˜Âc "‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza«»»»«¿»«¿»
הדבר  עצמה, התורה עלֿפי גם והרי

עליהם? מוטל לא

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ‰ÏÁz¿ƒ»«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz אדמו"ר מאת מאמרים ספר »
החומשים  על התורה לפרשיות הזקן

»««¿L¯Ùc˙ויקראֿבמדברֿדברים 
Úe·M‰21 פנחס („Èפרשת «»«ƒ

‰L¯t ÚLÈ„ÈÒÁ הפרשה ¬ƒƒ∆»»»
מאמרי  נקראים שכך החסידית,

פרשיות החסידו  על הזקן אדמו"ר של ת

ו'לקוטי  אור' 'תורה שבספרים התורה

‰eÒt˜תורה' ÏÚ בנבואת 22) ««»
פרשת ירמיהו  של ההפטרה את החותם

פינחס, פרשת e·z‡˙‰,השבוע, ˙ÈL‡¯ 'ÈÂ‰Ï Ï‡¯NÈ L„…̃∆ƒ¿»≈«¬»»≈ƒ¿»…
החשוב  והחלק (ההתחלה ה'ראשית' והם לה' קדושים ישראל בני כלומר,

שלו  (והתנובה) התבואה של È˙k·,ביותר) '‰a ‰˙‡e·z וכיוון ¿»…¿¿ƒ
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g"kyz'dח ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

ּכתיב, ּבה' ּתבּואתה ּתבּואתה, ראׁשית ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹלהוי'

והענין  ה'. ּתבּואת ראׁשית הם ּדיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָמׁשמע

ּדמציאּות  הּצמיחה על קאי ה' ׁשּתבּואת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבזה,

ה', אֹות עלֿידי היא ׁשהתהּוּותם ְְִִֵֶַַָָָהעֹולמֹות

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 23ּכמאמר אּלה 24על ְֲֵֵֶַַַַַַָ

ּבראם. ּבה' ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָּתֹולדֹות

ׁשהם  הינּו ּתבּואתה, ראׁשית הם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָויׂשראל

העֹולם  ּדבריאת רּבֹותינּו25ה'ראׁשית' ּוכמאמר , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

הּתֹורה 27ּבראׁשית 26ז"ל  ּבׁשביל ראׁשית, ּב' ְְִִִִֵֵַַָ

ׁשּנאמר  ראׁשית, ראׁשית 28ׁשּנקראת קנני ה' ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ראׁשית, ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָּדרּכֹו,

ּתבּואתה.22ׁשּנאמר  ראׁשית להוי' יׂשראל קדׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

העֹולם  ּדבריאת הּכּונה ותכלית ׁשראׁשית ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָוהינּו,

הּתֹורה. עלֿידי יׂשראל ׁשל עבֹודתם ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהיא

ּׁשּכתּוב  מה ּגם קֹוראיו 29וזהּו לכל הוי' קרֹוב ְְְֲֶֶַַָָָָָָ

אּלא  אמת ואין ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶָָֹלכל

עבֹודת 30ּתֹורה  הקּדמת להיֹות ׁשּצרי ּדאף , ְְְֲִִֶַַַַָָָ

מּכלֿמקֹום  הּביטּול, ענין ׁשּפֹועלת ְְִִִִֶֶֶַַַָָָהּתפילה

ׁשּזהּו ּדוקא, הּתֹורה ּבעסק היא העבֹודה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעיקר

ּכפי ענ  ותֹורה, יׂשראל ראׁשית, ּב' ּבראׁשית, ין ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

לפי  והינּו אחת, ּתיבה ונעׂשים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמתאחדים

ּכּוּלא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא ְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּיׂשראל

ׁשּזהּו31חד  הּבריאה, ּכונת נׁשלמת ועלֿידיֿזה , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מה  יּובן ּובזה ראׁשית. ּב' ּבׁשביל ְְִִִִֵֵֶַָָּבראׁשית,

ּדוקא, ּבּתֹורה" ליּגע אנּו "רֹוצים יׂשראל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּׁשאמרּו

הּבריאה  ּכונת את להׁשלים ּבעֹולם הּפעּולה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּכי

ּבחינת  ּדוקא, ּבּתֹורה הּיגיעה עלֿידי ְְְְִִִֵַַַַַָָָהיא

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּדברי 32ראׁשית. ּבבאּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָ

הּפסּוק 33הּמדרׁש אראּנּו,34על צּורים מראׁש ּכי ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

כּו', העֹולם לכֹונן מבּקׁש הּמקֹום היה ְְְִִֵֵַַָָָָָָמּתחלה
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ד.23) ב, בראשית פרש"י ב. כט, שם.24)מנחות ב.25)בראשית עח, פרשתנו לקו"ת גם ורמב"ן 26)ראה בפירש"י הובא

א. א, שם.27)בראשית כב.28)בראשית ח, יח.29)משלי קמה, ב.30)תהלים פתיחתא איכ"ר ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

שם. פינחס לקו"ת וראה ע"ב. ריש ה, ברכות וראה א). (נ, תכ"א א.31)תקו"ז עג, זח"ג צורים 32)ראה מראש כי בד"ה

ואילך). 192 ס"ע (לעיל פ"ו תמוז ז.33)די"ב פט"ו, ט.34)שמו"ר כג, בלק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שתי  נאמרו וכאילו בוא"ו "תבואתו" ולא בה"א "תבואתה" אומר שהכתוב

ה' תבואת ‰',מילים ˙‡e·z ˙ÈL‡¯ Ì‰ Ï‡¯NÈc ÚÓLÓ כפי «¿«¿ƒ¿»≈≈≈ƒ¿«
ומבאר. שממשיך

˙e‡ÈˆÓc ‰ÁÈÓv‰ ÏÚ È‡˜ '‰ ˙‡e·zL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿«»≈««¿ƒ»ƒ¿ƒ
‡È‰ Ì˙ee‰˙‰L ˙BÓÏBÚ‰»»∆ƒ¿«»ƒ
¯Ó‡Ók ,'‰ ˙B‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯23˜eÒt‰ ÏÚ24 «≈«««»
ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏBz ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆

,Ì‡¯a‰a"בהבראם" המילה שאת ¿ƒ»¿»
ולקרוא  לחלק Ì‡¯a.ניתן '‰a¿¿»»

,‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ Ì‰ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈≈≈ƒ¿»»
'˙ÈL‡¯'‰ Ì‰L eÈ‰ ההתחלה «¿∆≈»≈ƒ

ביותר  החשוב »È¯·cƒ¿ƒ‡˙והחלק
ÌÏBÚ‰25eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe , »»¿«¬««≈

Ï"Ê26 הפסוק ÈL‡¯a27˙על «¿≈ƒ
הארץ" ואת השמים את אלוקים "ברא

"בראשית" המילה את לדרוש שיש

נאמר  ¯‡ÈL˙,כאילו 'a ופירוש ≈ƒ
של  והתכלית שהמטרה הוא הדברים

ואת  השמים "את העולם, בריאת

‰Bz¯‰היא הארץ", ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»
L‡¯ ˙‡¯˜pL¯Ó‡pL ,˙È28 ∆ƒ¿≈≈ƒ∆∆¡«

התורה ¯‡ÈL˙על È˜ '‰»»ƒ≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÈ·L·e ,Bk¯c«¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

¯Ó‡pL ,˙ÈL‡¯ e‡¯˜pL22 ∆ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«
כאן  המאמר עוסק שבו ∆̃…„Lבפסוק

˙ÈL‡¯ 'ÈÂ‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»»≈ƒ
˙ÈL‡¯L ,eÈ‰Â .‰˙‡e·z¿»…¿«¿∆≈ƒ

˙ÈÏÎ˙Â של ההתחלה והסוף ¿«¿ƒ
‰ek‰ והתכלית È¯·c‡˙המטרה ««»»ƒ¿ƒ«

Ì˙„B·Ú ÏÈ·La ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ¿ƒ¬»»
È„ÈŒÏÚהרוחנית  Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈«¿≈
‰¯Bz‰ השניים בין החיבור כלומר, «»

ה' את עובדים ישראל שבני עלֿידיֿזה

שבשבילה  הכוונה הוא התורה, עלֿידי

העולם. את ברא ה'

Ìb e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆«
·e˙kM ‰Ó29ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ «∆»»¬»»¿»

e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜¿»¿…¬∆ƒ¿»
,˙Ó‡a לימוד על מדבר והכתוב ∆¡∆

חכמינו  כמאמר Bz¯‰ז"ל התורה ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Â30CÈ¯vL Û‡c , ¿≈¡∆∆»»¿«∆»ƒ
˙BÈ‰Ï ללימוד הכנה ‰ÏÈÙz‰התורה בתור ˙„B·Ú ˙Óc˜‰ ƒ¿«¿»«¬««¿ƒ»

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ˙ÏÚBtL תנאי הוא והביטול האישית, המציאות של ∆∆∆ƒ¿««ƒ
התורה, ללימוד ‰B·Ú„‰הכרחי ¯˜ÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ המרכזי והעיסוק ƒ»»ƒ«»¬»

ה' בעבודת היהודי ÒÚa˜של ‡È‰ƒ¿≈∆
ÔÈÚ e‰fL ,‡˜Âc ‰¯Bz‰«»«¿»∆∆ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ,˙ÈL‡¯ 'a ,˙ÈL‡¯a¿≈ƒ≈ƒƒ¿»≈

ÌÈ„Á‡˙nL ÈÙk ,‰¯B˙Âֿעל ¿»¿ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
בתורה  עוסקים ישראל שבני כך ידי

,˙Á‡ ‰·Èz ÌÈNÚÂ בני ושניהם, ¿«¬ƒ≈»««
דבר  להיות מתאחדים והתורה, ישראל

נרמזים  ששניהם בכך שנרמז כפי אחד,

"בראשית" אחת ¿»¿eÈ‰Âבמילה
הוא ו  זו להתאחדות הפנימי הטעם

‡˙È¯B‡ Ï‡¯NiL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á31, התורה ישראל, בני בעצם, «
אחד, הכל והקדושֿברוךֿהוא

אחת, מציאות כדי עד »¿ŒÏÚÂמאוחדים
‰ÊŒÈ„È עוסקים ישראל בני כאשר ¿≈∆

ועלֿידה  איתה ומתאחדים עם בתורה

Âk˙הקדושֿברוךֿהוא  ˙ÓÏLƒ¿∆∆«»«
,˙ÈL‡¯a e‰fL ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆∆¿≈ƒ

˙ÈL‡¯ 'a ÏÈ·La כמאמרי ƒ¿ƒ≈ƒ
לעיל. האמורים ז"ל חכמינו

Ï‡¯NÈ e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»¿ƒ¿»≈
"‰¯Bza ÚbÈÏ e‡ ÌÈˆB¯"ƒ»ƒ««»

,‡˜Âc הוא המצוות קיום שגם אף «¿»
ה' בעבודת ומרכזי עיקרי Èkƒעניין

‰ÏeÚt‰'ה עבודת ÌÏBÚaשל «¿»»»
התורה  Âk˙לימוד ˙‡ ÌÈÏL‰Ï¿«¿ƒ∆«»«

‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ«¿≈«¿ƒ»
,‡˜Âc ‰¯Bza היא התורה כי «»«¿»
˙ÈL‡¯ ˙ÈÁa והעיקר הראשית ¿ƒ«≈ƒ

הבריאה. היתה ¿BÓÎeשבשבילה
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL32ֿדיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

אראנו" צורים מראש "כי המתחיל

זו, שנה תמוז י"ב בהתוועדות שנאמר

‰L¯„nתשכ"ח  È¯·c ¯e‡·a33 ¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»
˜eÒt‰ ÏÚ34 בלעם Èkשאמר ««»ƒ
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ט miliz yxcna `zi`

העֹולם  התהּוּות עצם על ׁשּנֹוסף ּדיקא, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָלכֹונן

נברא  מילּואֹו על ׁשעֹולם הרצֹון 35(ּכפי הּנה ,( ְְִִִִֵֶַָָָָ

העֹולם  ׁשהנהגת העֹולם, לכֹונן הּוא ְְְֵֶֶַַָָָָָָהעליֹון

נעׂשה  זה וענין הּבריאה, לּכונת ּבהתאם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתהיה

ׁשּזהּו כּו', אראּנּו צּורים ּדֿמראׁש הענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹעלֿידי 

ראׁשית. ׁשּנקראת הּתֹורה ענין ְְִִִֵֵֶַַַָּגם

עלe‡·eֿ¯ד) נׁשלמת הּבריאה ׁשּכּונת הענין ≈ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ

עלּֿפי  יּובן ּדוקא, הּתֹורה ְְִֵַַַָָָידי

ּתּלים  ּבמדרׁש איתא  ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִִִַַַַָָֹהמבאר

לעֹולם, ׁשּקדמה הּתֹורה מעלת ּבבאּור ְְֲֵֶַַַַַָָָָָהּנ"ל,

ז"ל  רּבֹותינּו ּתֹורה 36ּכמאמר קדמה ׁשנה אלּפים ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

אּלא  ּבּזמן, (רק) אינֹו קדמה ּדפירּוׁש ְְְִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם,

זה  (ּומּצד הּמעלה קדימת היא הּקדימה ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָענין

ּומקֹור  ׁשׁשרׁש להיֹות ּבּזמן), הּקדימה ּגם ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹנעׂשית

הּתֹורה  אבל מּדֹות, מּבחינת הּוא ְֲִִִַַָָָָהעֹולמֹות

ּכ להיֹות לעֹולם, מחכמה קדמה אֹוריתא י ְְְְִִֵַָָָָָָָ

הּמֹוחין.37נפקת  ּבחינת , ְְִִַַַָ

ÔÈÚ‰Â אלּפים ז"ל רּבֹותינּו מּלׁשֹון ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

מׁשמע, לעֹולם, ּתֹורה קדמה ְְַַָָָָָָָׁשנה

ּבהגּבלה  היא לעֹולם, ּדתֹורה הּמעלה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָׁשּקדימת

ּכלל. ׁשּבאיןֿערֹו קדימה ולא ׁשנה), ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ(אלּפים

היא  ׁשהּתֹורה  ידּוע הרי מּובן, אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לעֹולם, לגמרי ּבער 38ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶֶַָָָֹ

ונעלמה  לפניו, גֹו' ׁשעׁשּועים גֹו' אצלֹו ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָָואהיה

חי  ּכל ׁשּבעֹולם,39מעין הּנבראים ׁשּכל הינּו, , ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

א הּתֹורה. לגּבי ּכלל ער להם אין חי", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ּכל

ּבאיןֿערֹו היא ׁשהּתֹורה זה ׁשּמּצד הּוא, ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהענין
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שם).35) (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, ב"ר וישב 36)ראה תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה

א. מט, זח"ב וש"נ. א.37)ד. פה, שם ג"כ וראה א. קכא, ל.38)זח"ב ח, קונטרס 39)משלי תניא וראה כא. כח, איוב

ואילך. ב מ, להצ"צ סהמ"צ א. קסא, אחרון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÎÏ Lw·Ó ÌB˜n‰ ‰È‰ ‰ÏÁzÓ ,ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯Ó≈…ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈¿≈

,'eÎ ÌÏBÚ‰ העולם לכונן מבקש המקום היה מתחלה במדרש: אמרו (וכך »»
שהיה  למלך משל האבות. שעמדו עד לכך), מתאים (מקום מוצא היה ולא

היסוד, את ליתן בא המדינה, בו לבנות מקום וחפשו גזר מדינה, לבנות מבקש

היו  ולא התהום מן עולים המים והיו

בא  שוב היסוד, את לעשות מניחים

והיו אחר במקום היסוד את המים ליתן

ומצא  אחד במקום שבא עד מהפכים,

את  קובע אני כאן אמר גדול, צור שם

מתחלה  כך הללו. הצורים על המדינה,

עולמים  לכונן מבקש האלוקים היה ...

כיוון  ... מניחים הרשעים היו ולא

הקדושֿברוךֿ אמר וזכו, האבות שבאו

העולם  את מכונן אני אלו על הוא

וישת  ארץ מצוקי לה' כי שנאמר

מראש  כי כתיב לכך תבל, עליהם

אראנו) Èc˜‡,צורים ÔBÎÏ¿≈»¿»
ולא  "לכונן" ואומר מדייק והמדרש

ללמדנו  וכד', ÏÚ"לברוא" ÛÒBpL∆»«
ÈÙk) ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ÌˆÚ∆∆ƒ¿«»»¿ƒ

‡¯· B‡eÏÈÓ ÏÚ ÌÏBÚL35 ∆»«ƒƒ¿»
ומושלם  'מלא' ‰p‰כעולם ,(ƒ≈

ÔBÎÏ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰»»»∆¿¿≈
,ÌÏBÚ‰ תהיה קיומו לעצם שבנוסף »»

ושלימות  מעלה תוספת »«¿»∆‰L‰‚˙בו
˙ÂkÏ Ì‡˙‰a ‰È‰z ÌÏBÚ‰»»ƒ¿∆¿∆¿≈¿«»«

,‰‡È¯a‰ והתכלית המטרה «¿ƒ»
מלכתחילה, נברא «¿ÔÈÚÂ¿ƒשבשבילה

‰Ê של הנוספת והשלימות ה"כינון" ∆
‰ÔÈÚהעולם  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈»ƒ¿»

,'eÎ ep‡¯‡ ÌÈ¯eˆ L‡¯ÓŒc¿≈…ƒ∆¿∆
e‰fL"צורים "ראש של זה Ìbעניין ∆∆«

˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ÔÈÚƒ¿««»∆ƒ¿≈
.˙ÈL‡≈̄ƒ

˙ekL ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»∆«»«
È„ÈŒÏÚ ˙ÓÏL ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒ¿∆∆«¿≈

,‡˜Âc ‰¯Bz‰ עלֿידי מאשר יותר «»«¿»
המצוות  ‡È˙‡קיום ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ»«ƒ«¿…»¿ƒ««¿ƒƒ»

,Ï"p‰ ÌÈlz L¯„Óa,תרנ"ג שנת ‰Bz¯‰של ˙ÏÚÓ ¯e‡·a ¿ƒ¿«ƒƒ««¿≈«¬««»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL36‰Ó„˜ ‰L ÌÈtÏ‡ ∆»¿»»»¿«¬««≈««¿«ƒ»»»¿»

ÔÈÚ ‡l‡ ,ÔÓfa (˜¯) BÈ‡ ‰Ó„˜ Le¯ÈÙc ,ÌÏBÚÏ ‰¯Bz»»»¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆»ƒ¿«

‰ÏÚn‰ ˙ÓÈ„˜ ‡È‰ ‰ÓÈ„w‰ באיכות Ê‰יתרון „vÓe) בגלל «¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¬»ƒ«∆
וענינה  מהותה מצד לעולם ביחס לתורה שיש מזה ÈNÚ˙היתרון כתוצאה «¬≈

‡e‰ ˙BÓÏBÚ‰ ¯B˜Óe L¯LL ˙BÈ‰Ï ,(ÔÓfa ‰ÓÈ„w‰ Ìb««¿ƒ»«¿«ƒ¿∆…∆¿»»
,˙BcÓ ˙ÈÁaÓ(לעיל שנתבאר (כפי העליונות ‰Bz¯‰בספירות Ï·‡ ƒ¿ƒ«ƒ¬»«»

ÌÏBÚÏ ‰Ó„˜,ממנו נעלית והיא »¿»»»
‰ÓÎÁÓ ‡˙È¯B‡ Èk ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¿»≈»¿»

˙˜Ù37, יצאה (באה התורה «¿»
העליונה  מהחכמה »ÈÁa¿ƒ˙ונמשכה)

ÔÈÁBn‰ במוחין האלוקות וגילוי «ƒ
התורה, של והשורש המקור שהם

האלוקות  גילוי מאשר יותר נעלה

של  והשורש המקור שהם במידות

ומבאר. שממשיך כפי העולם,

ÔBLlÓ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ האמור במדרש «≈«

‰¯Bz ‰Ó„˜ ‰L ÌÈtÏ‡«¿«ƒ»»»¿»»
˙ÓÈ„wL ,ÚÓLÓ ,ÌÏBÚÏ»»«¿«∆¿ƒ«
‡È‰ ,ÌÏBÚÏ ‰¯B˙c ‰ÏÚn‰««¬»¿»»»ƒ

‰Ïa‚‰a גבול יתרון לו שיש ¿«¿»»
הוא ( L‰ושיעורו ÌÈtÏ‡ ולא «¿«ƒ»»

˜„ÓÈ‰יותר  ‡ÏÂ עדיפות יתרון,), ¿…¿ƒ»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬

‡BÈוהשוואה  ‰¯B‡ÎÏÂ .ÏÏk¿»¿ƒ¿»≈
,Ô·eÓ מגביל המדרש באמת מדוע »

ל"אלפיים  העולם על התורה מעלת את

Bz‰L¯‰בלבד,שנה" Úe„È È¯‰¬≈»«∆«»
È¯Ó‚Ï C¯Úa ‡lL ‡È‰ƒ∆…¿∆∆¿«¿≈

,ÌÏBÚÏ על התורה העולם ומעלת »»
והשוואה  יחס כל ללא ¿BÓÎeהיא

·e˙kL38 על אומרת שהתורה ∆»
‡ˆBÏעצמה  ‰È‰‡Âֿהקדוש אצל »∆¿∆∆¿

‚Bברוךֿהוא  ÌÈÚeLÚL 'B‚' «¬ƒ
,ÂÈÙÏ התורה ועוד על נאמר ¿»»

ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ ‰ÓÏÚÂ39,eÈ‰ , ¿∆¡»»≈≈»»«¿
Ïk" ,ÌÏBÚaL ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ∆»»»

C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ ,"ÈÁ יחס »≈»∆∆∆
‰Bz¯‰והשוואה  Èa‚Ï ÏÏk¿»¿«≈«»

שמעלת  וכיוון מהם, וכמוסה ונסתרת "נעלמת" היא הנבראים לכל וביחס

כדי  עד גדולה ביחס התורה שלה והיתרון המעלה את מגבילים מדוע כך,

יותר? ולא שנה" "אלפים של מסויים בשיעור לעולם

È¯Ó‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ‰¯Bz‰L ‰Ê „vnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ«∆∆«»ƒ¿≈¬¿«¿≈
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g"kyz'dי ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

ּגם  הּנה לפניו), גֹו' (ׁשעׁשּועים לעֹולם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלגמרי

זה  הרי לעֹולם, ּבער ונעׂשית יֹורדת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכאׁשר

ּגם  ויּובן ׁשנה. אלּפים לעֹולם ׁשּקדמה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבאֹופן

אלּפים  ענין ׁשּזהּו לּמּדֹות, הּמֹוחין קדימת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמענין

ּבדּבּורֿהּמתחיל  ׁשּמבאר ּכפי כּו', קדמה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשנה

ענין  הּוא ׁשאלּפים הּנ"ל ּתּלים ּבמדרׁש ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָאיתא

ּבינה  אאּלפ חכמה ּבחינת 40אאּלפ ׁשהם , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

מּדֹות  ּבחינת ׁשהּוא לעֹולם קדמּו והם .41מֹוחין, ְְְִִִֵֶַָָָ

ועלּול, עילה ּבבחינת הם ּומּדֹות מֹוחין ְְְִִִִִִֵֵַָָּדהּנה,

ׁשהרי  הּמֹוחין, אל הּמּדֹות ׁשּיכֹות זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָּובבחינה

העלּול, את העילה מחּיבת - ועלּול' ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָּב'עילה

אזי  ּבׁשלמּותּה, היא העילה ׁשּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָוהינּו,

ׁשּקדימת  ונמצא, העלּול. מּמּנה להיֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָמּוכרח

קדימה  היא זֹו ּבבחינה הּמּדֹות אל ְְִִִִִִֶַַָָהּמֹוחין

ׁשהם  ּכפי הּמֹוחין ּבחינת ּגם יׁש א .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּבער

ׁשהרי  הּמּדֹות, אל ּבאיןֿערֹו ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָלעצמם,

ׁשהם  ועד ׁשֹונים, ענינים הם ּומּדֹות ְְִִִִִֵֵֶַָמֹוחין

מּזה  זה ׁשה 42הפכים ּבבחינת , הם ּמֹוחין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  לעצמם, והם ּוקרירּות, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָהתיּׁשבּות

ּבׁשביל  והן והרּגׁש, התּפעלּות ּבדר הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַהּמּדֹות

ּבאברהם  ׁשּמצינּו ּבּמאמר, ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזּולת.

ּביּה ּדכתיב החסד) מּדת יֹוׁשב 43(ׁשענינֹו והּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

על  ּׁשּיׁשב מה ׁשענין הּיֹום, ּכחם האֹוהל ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּפתח

ּבכדי  וׁשבים עֹוברים אחר ׁשחיּפׂש הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהּפתח

הּמקּבל  ּבלי ּכי החסד, להׁשּפיע למי לֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּיהיה

לפי  והינּו, כּו'. הּמׁשּפיע ּפעּולת ּכל ְְְְְֱִִֶַַַַַַָנאבד

הּזּולת, ּבׁשביל הּוא הּמּדֹות ענין ְְְִִִִֶַַַַָׁשּכללּות

הּמּדֹות, ענין ׁשּי לא אזי הּזּולת חסר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹוכאׁשר
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א.40) קד, שבת לג. לג, ועוד.41)איוב רפט). ע' ח"א תרל"א (סה"מ תרל"א והחרים המשך סע"ד. א, שה"ש לקו"ת ראה

(42.(158 ע' (לעיל עמנו אלקינו ה' יהי רד"ה גם וראה ואילך. 218 ס"ע תרצ"ז סה"מ ובפירש"י.43)ראה א יח, וירא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚÏ) הכתוב כלשוןÂÈÙÏ 'B‚ ÌÈÚeLÚL הקדושֿברוךֿהוא לפני »»«¬ƒ¿»»

L‡k¯בעצמו  Ìb ‰p‰ וממשיכה BÈ¯„˙התורה ), ומקורה משורשה ƒ≈««¬∆∆∆
לעולם  יורדת שהיא עד למדריגה ממדריגה C¯Úaויורדת ˙ÈNÚÂ¿«¬≈¿∆∆

,ÌÏBÚÏ יחס יש הללו הירידות כל שלאחר לחשוב מקום היה ולכאורה »»
כך  על לעולם, התורה בין והשוואה

לתורה, יש שעדיין ז"ל חכמינו אומרים

וההתלבשות  הירידות כל לאחר גם

ביחס  ביותר גדול יתרון העולם, בענייני

Ó„wL‰לעולם  ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆»¿»
.‰L ÌÈtÏ‡ ÌÏBÚÏ»»«¿«ƒ»»

˙ÓÈ„˜ ÔÈÚÓ Ìb Ô·eÈÂ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«
ÔÈÁBn‰ביחס BcnÏ˙,ומעלתם «ƒ«ƒ

ומידות  במוחין למעלה שהוא כפי

‡ÌÈtÏבאלוקות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿«ƒ
¯‡·nL ÈÙk ,'eÎ ‰Ó„˜ ‰L»»»¿»¿ƒ∆¿»≈
‡˙È‡ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒƒ»
ÌÈtÏ‡L Ï"p‰ ÌÈlz L¯„Óa¿ƒ¿«ƒƒ««∆«¿«ƒ

אלף  פעמים ÔÈÚשתי ‡e‰ƒ¿«
EÙl‡‡ לך ואשפיע אותך אלמד ¬«∆¿

‰Èa EÙl‡‡ ‰ÓÎÁ40Ì‰L , »¿»¬«∆¿ƒ»∆≈
ובינה  Ì‰Âחכמה ,ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿≈

˙ÈÁa ‡e‰L ÌÏBÚÏ eÓ„»̃¿»»∆¿ƒ«
˙BcÓ41 שדווקא לעיל כאמור ƒ

אבל  לעולם ומקור שורש הן המידות

וממשיך  מהעולם, למעלה הם המוחין

ומידות  למוחין יש אופן באיזה ומבאר

שהמוחין  למרות ביניהם ויחס שייכות

למעלה  בוודאי והם למידות "קדמו"

. מהמידות

Ì‰ ˙BcÓe ÔÈÁBÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒƒ≈
,ÏeÏÚÂ ‰ÏÈÚ ˙ÈÁ·a הקשר ƒ¿ƒ«ƒ»¿»

וכך  (למעלה, ומידות מוחין בין והיחס

באופן  הוא האדם) בנפש במקביל, גם,

"סיבה" ו"עלול", "עילה" של

ו'לידת' שהתהוות היינו ו"תוצאה"

המוחין  מפעולת כתוצאה היא המידות

ביוקר  התבוננות הנפש שבכוחות (כשם

ויוצרת  'מולידה' דבר, של ובמעלה

הדבר) כלפי BÊרגש ‰ÈÁ··e בדרך ועלול' 'עילה בדרך ביניהם הקשר של ƒ¿ƒ»
ישירה, ותוצאה סיבה ‰ÔÈÁBn,של Ï‡ ˙Bcn‰ ˙BÎiL ביניהם ויש «»«ƒ∆«ƒ

הדוק קשר מהמידות) נעלים המוחין שבעצם ÏÈÚ'a‰(למרות È¯‰L∆¬≈¿ƒ»
,ÏeÏÚ‰ ˙‡ ‰ÏÈÚ‰ ˙·iÁÓ - 'ÏeÏÚÂ התוצאה את גורמת הסיבה ¿»¿«∆∆»ƒ»∆∆»

d˙eÓÏLaבהכרח, ‡È‰ ‰ÏÈÚ‰ ¯L‡kL ,eÈ‰Â הכוח כל עם ¿«¿∆«¬∆»ƒ»ƒƒ¿≈»
שלה, ‰ÏeÏÚוהתוקף ‰pnÓ ˙BÈ‰Ï Á¯ÎeÓ ÈÊ‡ כאשר – ובענייננו ¬«¿»ƒ¿ƒ∆»∆»

רגש. של התהוות מזה שתהיה בהכרח במוחין, ראוייה השגה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,יש
BÊ ‰ÈÁ·a ˙Bcn‰ Ï‡ ÔÈÁBn‰ ˙ÓÈ„wL של הזה מההיבט ∆¿ƒ««ƒ∆«ƒƒ¿ƒ»

בדרך  מהמוחין המידות התהוות

ו"עלול" ˜„ÓÈ‰"עילה" ‡È‰ƒ¿ƒ»
ועדיפות  בהחלט C¯ÚaLמעלה ויש ∆¿∆∆

והמידות. המוחין בין ושייכות קשר

ÈÙk ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁa Ìb LÈ C‡«≈«¿ƒ««ƒ¿ƒ
,ÌÓˆÚÏ Ì‰L מקור בתור לא ∆≈¿«¿»

‡Ïלמידות, CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰L∆≈¿≈¬∆
,˙Bcn‰ שבמוחין זה עניין ומצד «ƒ

על  המוחין של הוא היתרון המידות

והשוואה  יחס כל ≈¬∆È¯‰Lללא
ÌÈÈÚ Ì‰ ˙BcÓe ÔÈÁBÓƒƒ≈ƒ¿»ƒ

ÌÈBL,מהותם בעצם מזה ÚÂ„זה ƒ¿«
כך  שונה Ì‰Lכדי מהות רק לא ∆≈

fÓ‰אלא  ‰Ê ÌÈÎÙ‰42, ¬»ƒ∆ƒ∆
˙ÈÁ·a Ì‰ ÔÈÁBn‰L∆«ƒ≈ƒ¿ƒ«

˙e·MÈ˙‰ הדעת ויישוב רוגע ƒ¿«¿
˙e¯È¯˜e,והתפעלות התרגשות ללא ¿ƒ

ÌÓˆÚÏ Ì‰Â הנפש בכוחות ¿≈¿«¿»
למעלה  וגם עצמו לאדם הם המוחין

מהעולמות, למעלה הם המוחין

לעיל, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמבואר
˙eÏÚt˙‰ C¯„a Ô‰ ˙Bcn‰«ƒ≈¿∆∆ƒ¿«¬

,Lb¯‰Âוהתלהבות חום Ô‰Âעם ¿∆¿≈¿≈
˙Ïef‰ ÏÈ·La להשפיע כדי ƒ¿ƒ««
אחרים. על nL·‡¯ולפעול ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈

Ì‰¯·‡a eÈˆnL ,¯Ó‡na««¬»∆»ƒ¿«¿»»
‰ÒÁ„אבינו  ˙cÓ BÈÚL)∆ƒ¿»ƒ««∆∆

והשפעה  dÈaנתינה ·È˙Îc (43 ƒ¿ƒ≈
פרשת  בתחילת באברהם, בו, שכתוב

אליו  התגלה שהקדושֿברוךֿהוא וירא

‰‡Ï‰Bכאשר Á˙t ·LBÈ ‡e‰Â¿≈∆«»∆
·LiM ‰Ó ÔÈÚL ,ÌBi‰ ÌÁk¿…«∆ƒ¿««∆»«
¯Á‡ NtÈÁL ‡e‰ Á˙t‰ ÏÚ««∆«∆ƒ≈««

ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ,בחוץÈ„Îa ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈
Ïa˜n‰ ÈÏa Èk ,„ÒÁ‰ ÚÈtL‰Ï ÈÓÏ BÏ ‰È‰iL שייהנה ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆ƒ¿ƒ«¿«≈

eÎ'מהחסד ÚÈtLn‰ ˙ÏeÚt Ïk „·‡ ולתת שהרי להשפיע יתכן לא ∆¡«»¿«««¿ƒ«
מי  אין ההשפעה.אם את הוא eÈ‰Â,שקולט הדבר eÏÏkL˙וטעם ÈÙÏ ¿«¿¿ƒ∆¿»

˙Bcn‰ ÔÈÚ שלהם והתוכן L‡ÎÂ¯המהות ,˙Ïef‰ ÏÈ·La ‡e‰ ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««¿«¬∆
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יי miliz yxcna `zi`

מהּֿׁשאיןֿ כּו'. ּבעצמֹו ּגם נחסר זה ׁשּמּצד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַועד

וגם  הּזּולת, ּבׁשביל ולא לעצמֹו הם הּמֹוחין ְְְְְִִִֵֵַַַַַֹּכן

יכֹול  הּוא הרי ׂשכל, ּדבר להׁשּפיע למי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָּכׁשאין

ּבּמֹוחין  ׁשּגם ואף הׂשּכלֹות. ּולהׂשּכיל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָליׁשב

ז"ל  רּבֹותינּו מרּבֹותי,44אמרּו קּבלּתי הרּבה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָ

מּכּולם, יֹותר ּומּתלמידי מחברי, קּבלּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָהרּבה

לענין 45הרי  לבא ּכיצד הּדר רק הּוא זה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבאֹופן  ּובפרט ּגּופא, הּׂשכל הּׂשגת אבל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּמֹוחין,

ׁשעלֿ זיך), (צּוטראגן והתמּסרּות העמקה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשל

הּמׂשּכיל  ּכח ּגיּלּוי ּוממׁשי מעֹורר ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹידיֿזה

לעצמֹו ּכׁשהּוא ּדוקא זה הרי עילּוי, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָּבעילּוי

מקֹום  אין זֹו ׁשּבמדרגה והינּו, זּולת, עלֿידי ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָֹולא

כּו'. וטרדה ּבלּבּול ּגֹורם הּזּולת ואדרּבה, ְְְְְִִֵַַַַַַָָלּזּולת,

ׁשהם  ּכפי א' ּבּמֹוחין, מדרגֹות ּב' ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָונמצא,

לעצמם, ׁשהם ּכפי ּוב', הּמּדֹות. אל ְְְְִִֵֶֶַַַָָּבׁשּיכּות

ׁשהּמֹוחין  וכיון הּמּדֹות. אל ּבער ׁשּלא הם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאז

ּגם  לכן הּמּדֹות, אל  ּבער ׁשּלא הם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּצדֿעצמם

הן  הּמּדֹות, אל ׁשּיכים נעׂשים הּמֹוחין ֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָּכאׁשר

הּמֹוחין  ּבפעּולת והן ׁשּבּׂשכל, הּמּדֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַּבבחינת

ׁשהן ּכפי הּמּדֹות הּוּלדת ועד ׁשּתהיה ּבמקֹומן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ּתהיה  ׁשם ּגם הּנה ׁשּבמּדֹות, הּמֹוחין ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָלבחינת

ּבענין  ּגם מּובן ּומּזה הּמּדֹות. אל הּמֹוחין ְְְִִִִִֶֶַַַַַָקדימת

ׁשּבאיןֿ הּקדימה ׁשּמּצד לעֹולם, הּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָקדימת

- העֹולם ּבער להיֹות ּכׁשּבאה ּגם הּנה ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָערֹו

לעֹולם. ׁשנה אלּפים ְְִַַָָָָָָקדמה
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א.44) ז, שם.45)תענית תרצ"ז סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ïef‰ ¯ÒÁ בשעה אבינו אברהם אצל שהיה כפי קיימת, לא ומציאותו »≈««

הגיעו  לא עדיין האורחים ‰Bcn˙שהמלאכים ÔÈÚ CiL ‡Ï ÈÊ‡ ואין ¬«…«»ƒ¿««ƒ
פעולה, כל eÎ'למידות BÓˆÚa Ìb ¯ÒÁ ‰Ê „vnL „ÚÂ מאחר כי ¿«∆ƒ«∆∆¿««¿«¿

להשפיע  האפשרות את לו אין כאשר הרי ומידתו, עניינו היא והנתינה שהחסד

אל  בהשפעה חיסרון רק זה אין ולתת,

ובמהות  בתוכן חסרון גם אלא הזולת

המשפיע. של

Ì‰ ÔÈÁBn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ≈
,˙Ïef‰ ÏÈ·La ‡ÏÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿…ƒ¿ƒ««
ÚÈtL‰Ï ÈÓÏ ÔÈ‡Lk Ì‚Â¿«¿∆≈¿ƒ¿«¿ƒ«
ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰ ,ÏÎN ¯·c¿«≈∆¬≈»
˙BÏkN‰ ÏÈkN‰Ïe ·LÈÏ≈≈¿«¿ƒ«¿»

מבלי  השפעה לעצמו, בכך שתהיה

לאחרים.

e¯Ó‡ ÔÈÁBna ÌbL Û‡Â¿«∆««ƒ»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯44ÈzÏa˜ ‰a¯‰ «≈««¿≈ƒ«¿ƒ

ÈzÏa˜ ‰a¯‰ ,È˙Ba¯Ó≈«««¿≈ƒ«¿ƒ
¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈

,ÌÏekÓ,הלימוד עניין שגם וכיוון ƒ»
עם  בשייכות קשור המוחין, באמצעות

המוחין  בין ההבדל לכאורה הזולת,

מודגש והמידות  אינו לעיל המבואר

המוחין  דבר של לאמיתו אבל כלֿכך,

ומאמר  לזולת הם והמידות לעצמו הם

שגם  עולה שממנו ז"ל חכמינו של זה

סותר  אינו לזולת קשורים המוחין

כי  לעיל È¯‰45‰Êלמבואר ÔÈÚ ¬≈ƒ¿»∆
מהזולת של  קבלתי..." ‰e‡"הרבה

ÔÈÚÏ ‡·Ï „ˆÈk C¯c‰ ˜«̄«∆∆≈«»…¿ƒ¿«
ÔÈÁBn‰ הוראה קבלת ידי על שהיא «ƒ

חברים  ממורים, ולימוד והדרכה

‰ÏÎOותלמידים, ˙‚O‰ Ï·‡¬»«»««≈∆
,‡Ùeb וההשגה ההבנה עניין עצם »

עצמו  השכל פעולת «¿Ë¯Ù·eƒשהיא
‰˜ÓÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¬»»

ÍÈÊ Ô‚‡¯Ëeˆ) ˙e¯qÓ˙‰Â השכל בעיון עצמו את ולהשקיע ),למסור ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL וההתעמקות העיון ÈelÈbבאמצעות CÈLÓÓe ¯¯BÚÓ ∆«¿≈∆¿≈«¿ƒƒ
ÏÈkNn‰ Ák הנפש פנימיות עומק בתוך ÈeÏÈÚ,שנמצא ¯Á‡ ÈeÏÈÚa …«««¿ƒ¿ƒ««ƒ

המשכיל  בכוח נעלה ויותר יותר ממקור מגלה הוא כך להתעמק שמוסיף וככל

שבנפשו  השכל) Ê‰(מקור È¯‰ שבא ומה וההתעמקות ממנו העיון כתוצאה ¬≈∆
˙ÏeÊ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰Lk ‡˜Âc,המורים זה ולעניין «¿»¿∆¿«¿¿…«¿≈«

מועילים, לא והתלמידים BÊהחברים ‰‚¯„ÓaL ,eÈ‰Â מפעילים כאשר ¿«¿∆¿«¿≈»
השכל,את  פנימיות ÏefÏ˙עומק ÌB˜Ó ÔÈ‡,מאומה מוסיף לא והזולת ≈»««

,‰a¯„‡Â להיפך אלא מוסיף הזולת שאין רק ÏeaÏaלא Ì¯Bb ˙Ïef‰ ¿«¿«»««≈ƒ¿
'eÎ ‰„¯ËÂ.ולהעמקה לעיון ומפריע ¿ƒ¿»
˙B‚¯„Ó 'a LiL ,‡ˆÓÂ שונות,ÔÈÁBna(דרגה) ÈÙkמדריגה '‡ ¿ƒ¿»∆≈«¿≈«ƒ¿ƒ

Ì‰L המוחין˙Bcn‰ Ï‡ ˙eÎiLa.ושייכות קשר ביניהם e·',ויש ∆≈¿«»∆«ƒ
Ì‰L ÈÙk המוחין,ÌÓˆÚÏ ¿ƒ∆≈¿«¿»

Ï‡ C¯Úa ‡lL Ì‰ Ê‡L∆»≈∆…¿∆∆∆
˙Bcn‰ ללא מהמידות נעלים המוחין «ƒ

והשוואה. יחס ÔÈÁBn‰Lכל ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ
ÌÓˆÚŒ„vÓ מהותם ‰Ìבעצם ƒ««¿»≈

ÔÎÏ ,˙Bcn‰ Ï‡ C¯Úa ‡lL∆…¿∆∆∆«ƒ»≈
ÔÈÁBn‰ ¯L‡k Ìb יורדים ««¬∆«ƒ
שהם  כזה באופן ÌÈNÚ«¬ƒומתגלים
,˙Bcn‰ Ï‡ ÌÈÎiL והכוונה «»ƒ∆«ƒ

שונים  באופנים ≈‰Ôלשייכות
,ÏÎOaL ˙Bcn‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ∆«≈∆
המידות  התהוות של הראשוני בשלב

גלוי  רגש אין עדיין כאשר השכל מן

יש  עצמן במוחין אבל בלב וניכר

מסויימת  (נטייה מידות של התחלה

ח  של למשל,לכיוון גבורה, של או סד

עצמו) בשכל שהיא ≈¿Ô‰Âכפי
‰È‰zL ÔÈÁBn‰ ˙ÏeÚÙaƒ¿««ƒ∆ƒ¿∆
Ô‰L ÈÙk ˙Bcn‰ ˙„le‰∆∆«ƒ¿ƒ∆≈

,ÔÓB˜Óa מידות והתהוות 'הולדת' ƒ¿»
מהמוחין  ÈÁ·Ï˙בפועל „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«

˙BcÓaL ÔÈÁBn‰ כפי המוחין «ƒ∆«ƒ
הם  אלה שכל עצמו, הרגש בתוך שהם

קשר  של שונים בין אופנים ושייכות

והמידות  ÌLהמוחין Ìb ‰p‰ƒ≈«»
מאירים  שהמוחין כפי ופועלים אפילו

המידות  ˜„ÓÈ˙בתוך ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ«
.˙Bcn‰ Ï‡ ÔÈÁBn‰«ƒ∆«ƒ

˙ÓÈ„˜ ÔÈÚa Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«
,ÌÏBÚÏ ‰¯Bz‰ זוהי שאמנם «»»»

אלא  באיןֿערוך, ויתרון מעלה קדימה,

‰‡aLk Ìb ‰p‰ ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ‰ÓÈ„w‰ „vnL וירדה התורה ∆ƒ««¿ƒ»∆¿≈¬ƒ≈«¿∆»»
למדרגה  Yממדרגה ÌÏBÚ‰ C¯Úa ˙BÈ‰Ï כל לאחר הירידות אפילו ƒ¿¿∆∆»»

ÌÏBÚÏהתורה ˜„Ó‰הללו  ‰L ÌÈtÏ‡ שמאמר מובן ומעתה »¿»«¿«ƒ»»»»
את  להדגיש כוונתו אין לעולם" תורה קדמה שנה "אלפים ז"ל חכמינו

שנה" "אלפיים רק (שהוא העולם על התורה של והיתרון המעלה של ההגבלה

ויתרון  בקדימה מדובר שבעצם שמאחר להדגיש אדרבה אלא יותר), ולא

לה  יש עדיין בעולם להתלבש ירדה כשהתורה גם לכן שיעור, אין עד מעלה

העולם  על התורה מעלת דומה אינה שאכן (אלא העולם לגבי ויתרון מעלה
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g"kyz'dיב ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

e‰ÊÂּבֹו ׁשּתּוׁשלם ּבעֹולם ׁשהּפעּולה הּטעם ¿∆ְְֶֶַַַַַָָָ

ּדוקא, הּתֹורה עלֿידי היא הּבריאה ְְְִִֵַַַַַַָָָָּכונת

ׁשּבאיןֿ קדימה לעֹולם, קדמה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָּדכיון

ׁשנה  ּדאלּפים הּקדימה נמׁשכת ׁשּמּמּנה ,ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָערֹו

ּבכחּה לכן העֹולם, ּבער להיֹות ּכׁשּבאה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגם

ּומּצד  הּבריאה. ּכונת ּכפי להיֹות ּבעֹולם ְְְְִִִִִַַַַָָָָֹלפעל

עיקרי  ענין הּוא ּבעֹולם הּפעּולה הּנה ְְִִִִֵֶַָָָָָזה,

ּבּזֹוהר  ּכדאיתא ּתֹורה,46ּבּתֹורה, אקרי אּמאי ְְִִִֵַַַַַָָָ

הֹוראה  היא ׁשהּתֹורה ּדאֹורי. ענין 47ּבגין והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

אֹו ּכפׁשּוטֹו זּולת ּדוקא, לּזּולת ׁשּי ְְִַַַַַַָָָָההֹוראה

מחּוץ  ׁשהּוא ּדבר ּכל ׁשּזהּו ׁשּבעצמֹו, ְְִֶֶֶֶַַָָָזּולת

זה  אין ואףֿעלּֿפיֿכן, הּמֹוחין. ְְִִִִֵֵֶַַַַלבחינת

לפניו, גֹו' ׁשעׁשּועים היא ׁשהּתֹורה לכ ְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבסתירה

ּתליא, ּבהא הא ואדרּבה, חי, ּכל מעין ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָָָָונעלמה

ּבעֹולם, לפעֹול ּבאה ׁשהּתֹורה ּכפי ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשּדוקא

ירדּתם, ׁש"למצרים  ּומּצב ּבמעמד ּדוקא, ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָלמּטה

ּביניכם" יׁש את 48ויצרֿהרע לֹוקחים אזי , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּכל  מעין ׁשּנעלמה ּכפי הּתֹורה, ועצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפנימּיּות

ָחי.

יֹומם ‡ÌÓה) ּבּתֹורה ליּגע אנּו ׁש"רֹוצים אף »¿»ִִֶַַַָָָ

הּתֹורה  עלֿידי ׁשּדוקא (ּכיון ְְְֵֵֶַַַַָָָָָולילה"

הּבריאה, ּכונת ּבֹו ׁשּתּוׁשלם ּבעֹולם ְְֲִִֶַַַַָָָָּפֹועלים

ּבזה, והענין ּפנאי. לנּו אין מּכלֿמקֹום ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּכּנ"ל),

לפעֹול  הּוא הּתֹורה ׁשענין ּגּופא זה ְְִִִֶֶֶַַַָָׁשּמּצד

העֹולם, למציאּות מקֹום ּתפיסת יׁש ְְִִִֵַָָָָָּבעֹולם,

עבֹודה  סדר יׁש הּתֹורה עלּֿפי ּגם הּנה ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלכן

ּדֿהנהג ארץ ּבאֹופן ּדר מנהג ולא 49ּבהם , ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ועד  ולילה. יֹומם הּוא ּבּתֹורה ׁשהעסק ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָּבאֹופן
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ב.46) נג, ירה.47)ח"ג ערך להרד"ק השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק ואילך.48)ראה ב פח, ברכות 49)שבת ראה

ב. לה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאחר  שהיא כפי העולם על התורה למעלת עצמה מצד היא שהתורה כפי

לעיל). כמבואר ומידות, מוחין בין הערך ריחוק בעניין וכמו לעולם, הירידה

‰‡È¯a‰ ˙Âk Ba ÌÏLezL ÌÏBÚa ‰ÏeÚt‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆«¿»»»∆¿««»««¿ƒ»
ותכליתו  למעלתו העולם יבוא ידה Âc˜‡,ועל ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«»«¿»

ישראל  בני תורה כאשר לומדים

ב  בה,ועוסקים ומתייגעים תורה

‰¯Bz‰L ÔÂÈÎc מהותה בעצם ¿≈»∆«»
‰ÓÈ„˜ ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„»̃¿»»»¿ƒ»
‰pnnL ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL∆¿≈¬∆ƒ∆»
ÌÈtÏ‡c ‰ÓÈ„w‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ
C¯Úa ˙BÈ‰Ï ‰‡aLk Ìb ‰L»»«¿∆»»ƒ¿¿∆∆

,ÌÏBÚ‰,באריכות לעיל כמבואר »»
dÁÎa ÔÎÏ התורה ÏÚÙÏשל »≈¿…»ƒ¿…

˙Âk ÈÙk ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚa»»ƒ¿¿ƒ«»«
‰‡È¯a‰ מעלה יש לתורה כי «¿ƒ»

העולם, בערך היותה שעם מיוחדת

היא  בעצם לעולם, שירדה לאחר

מביאה  היא זה ובכוח מהעולם, למעלה

לשלימותו. העולם Ê‰,את „vÓeƒ«∆
‡e‰ ÌÏBÚa ‰ÏeÚt‰ ‰p‰ƒ≈«¿»»»

‰¯Bza È¯˜ÈÚ ÔÈÚ למרות) עצמה ƒ¿»ƒ»ƒ«»
מהעולם), למעלה היא שבעצם

‡˙È‡„k שמובא Bfa46‰¯כפי ƒ¿ƒ»««
,‰¯Bz È¯˜‡ È‡n‡ היא מדוע ««ƒ¿≈»

תורה  È¯B‡cנקראת ÔÈ‚a כיוון ¿ƒ¿≈
הוראות. נותנת מורה, שהיא

‰‡¯B‰ ‡È‰ ‰¯Bz‰L47È¯‰Â , ∆«»ƒ»»«¬≈
‰‡¯B‰‰ ÔÈÚ וציווי CiLלימוד ƒ¿««»»«»

BËeLÙk ˙ÏeÊ ,‡˜Âc ˙ÏefÏ«««¿»«ƒ¿
נותן  מהמורה נפרדת אחרת מציאות

BÓˆÚaLהציווי  ˙ÏeÊ B‡ החלק «∆¿«¿
מהותו, לעצם שמחוץ עצמו שבו

ıeÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk e‰fL∆∆»»»∆ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙ÈÁ·Ï לעצמו שהם ƒ¿ƒ««ƒ

הזולת. אל שייכים לא עצמם ומצד

‰Ê ÔÈ‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈∆
את  משלימה שהתורה כאן (המבואר

מלשון  שהיא זה כי הבריאה, כוונת

שנוגע  עיקרי ענין הוא הוראה

ÂÈÙÏ,למהותה) 'B‚ ÌÈÚeLÚL ‡È‰ ‰¯Bz‰L CÎÏ ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿»∆«»ƒ«¬ƒ¿»»
,ÈÁ Ïk ÔÈÚÓ ‰ÓÏÚÂ ריחוק של העולם באופן מענייני לגמרי הערך ¿∆¡»»≈≈»»

,‡ÈÏz ‡‰a ‡‰ ,‰a¯„‡Â בזה זה (וקשורים) תלויים הדברים ¿«¿«»»¿»«¿»
,ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ ‰‡a ‰¯Bz‰L ÈÙk ‡˜ÂcL שירדה hÓÏ‰כפי ∆«¿»¿ƒ∆«»»»ƒ¿»»¿«»

LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ,Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ"L ·vÓe „ÓÚÓa ,‡˜Âc«¿»¿«¬»«»∆¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆¿≈∆»«≈
"ÌÎÈÈa48 מלאכי אמרו למרום, משה שעלה "בשעה הגמרא: (וכסיפור ≈≈∆

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

שנברא  קודם דורות וארבעה ושבעים

ודם, לבשר ליתנה מבקש אתה העולם

כי  אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

בכל  שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו

השמים? על הודך תנה אשר הארץ

למשה: הקדושֿברוךֿהוא לו אמר

ריבונו  לפניו: אמר תשובה... להן החזר

מה  לי נותן שאתה תורה עולם, של

בה, אשר כתיב אלוקיך ה' אנכי

להן: אמר מצרים. מארץ הוצאתיך

השתעבדתם? לפרעה ירדתם? למצרים

לו  הודו מיד לכם?... תהא למה תורה

עלֿידי  דווקא ,(... להקדושֿברוךֿהוא

כזה  באופן ÌÈÁ˜BÏהתורה ÈÊ‡¬«¿ƒ
לידי "תופסים" ומביאים וקולטים

בעולם  ÌˆÚÂגילוי ˙eiÓÈt ˙‡∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÚÓ ‰ÓÏÚpL ÈÙk ,‰¯Bz‰«»¿ƒ∆∆∆¿»≈≈

ÈÁ Ïk.לגמרי מהעולם למעלה והיא »»
e‡ ÌÈˆB¯"L Û‡ ÌÓ‡ (‰»¿»«∆ƒ»

ישראל  ÌÓBÈבני ‰¯Bza ÚbÈÏƒ««»»
È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL ÔÂÈk) "‰ÏÈÏÂ»«¿»≈»∆«¿»«¿≈
ÌÏBÚa ÌÈÏÚBt ‰¯Bz‰«»¬ƒ»»
,‰‡È¯a‰ ˙Âk Ba ÌÏLezL∆¿««»««¿ƒ»
eÏ ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(Ï"pk««ƒ»»≈»

È‡t את לבצע יכולים אנו ואין ¿«
נשאלה  כך (ועל בפועל הזה הרצון

תורה  פי על מחוייב הדבר אם השאלה,

לכך, הנדרש הזמן את יפנו לא מדוע

ללמוד  אפשר תורה פי על שגם והוסבר

מסויימים  וזמנים עתים בקביעת תורה

בלבד).

‡Ùeb ‰Ê „vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«∆»
‰ÈÚL‡eעצמו  ‰¯Bz‰ Ô ∆ƒ¿««»

,ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ את ולהשלים ƒ¿»»
הבריאה, ÌB˜Óכוונת ˙ÒÈÙz LÈ≈¿ƒ«»

ÔÎlL ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏ מקום נתינת יש התורה עלֿפי שגם בגלל ƒ¿ƒ»»∆»≈
B·Ú„‰לעולם, ¯„Ò LÈ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ Ìb ‰p‰ונכון ÔÙB‡aראוי ƒ≈««ƒ«»≈≈∆¬»¿∆

ı¯‡ C¯c ‚‰Ó Ì‰a ‚‰‰c49, לצורכי ובמסחר במלאכה עיסוק של ¿«¿≈»∆ƒ¿«∆∆∆∆
ה'ÏÂ‡פרנסה, עבודת ÌÓBÈרק ‡e‰ ‰¯Bza ˜ÒÚ‰L ÔÙB‡a ¿…¿∆∆»≈∆«»»
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יג miliz yxcna `zi`

אּומנתֹו ׁשּתֹורתֹו מי ׁשאפילּו ,ּכ צרי50ּכדי ְֲִִִֵֶֶָָָָֻ

ׁשּזהּו לעֹולם, ׁשּיכּות ׁשל ּבאֹופן ּתֹורה ְְִֶֶֶֶַָָָָללמֹוד

מאמר  עלּֿדר אּומנתֹו, ּתֹורתֹו הּלׁשֹון ּדּיּוק ֲִֶֶַַַַַָָָֻּגם

ז"ל  הּפסּוק 51רּבֹותינּו אמּון,38על אצלֹו ואהיה ְְֵֶֶֶַַַַָָָ

הּקּב"ה  ׁשל אמנּתֹו ּכלי הייתי אני אֹומרת ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּתֹורה

ּדתֹורתֹו הּפירּוׁש ּגם וזהּו העֹולם, ְְְִִֵֶַַַָָָּבבריאת

ּבעֹולם. ּפֹועל ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ִֵֶֶַָָָָֻאּומנתֹו,

ּׁשּמצינּו מה יּובן ּבן 52ּובזה ׁשמעֹון רּבי ׁשּגם ְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

אּומנתֹו ּתֹורתֹו ׁשהיתה מתּפּלל 50יֹוחאי היה ְְִִֵֶַָָָָָָָֻ

מי  אצל ׁשּגם לפי והינּו ּבׁשנה, אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּפעם

ּבאֹופן  הּליּמּוד להיֹות צרי אּומנתֹו ְְִִִֶֶַָָָֻׁשּתֹורתֹו

רּבי  ּגם היה ולכן ּבעֹולם, ּתפעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּתֹורה

עלּֿכלּֿפנים  להתּפּלל מּוכרח יֹוחאי ּבן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשמעֹון

"רֹוצים  יׂשראל ׁשאמרּו וזהּו ּבׁשנה. אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּפעם

ׁשּמּצד  ּדמּכיון ּפנאי", לנּו אין אבל כּו' ְְֲִִֵֵֶַַָָָָאנּו

מקֹום  ּתפיסת יׁש ּבעֹולם הּתֹורה ְְִֵַַַָָָָּפעּולת

וההסּתר  ההעלם מּצד הּנה העֹולם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלמציאּות

העלם  מּלׁשֹון עֹולם להיֹות 53ׁשּבעֹולם, יכֹול , ְְְִִֵֶֶָָָָ

להעּדר  (ועד ּפנאי" לנּו ׁש"אין ּומּצב ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָמעמד

ולילה. יֹומם ּבּתֹורה ליּגע ּכפׁשּוטֹו) ְְְִִַַַַַָָָָהּפנאי

מצות ÏÚÂו) קּימּו הּקּב"ה, להם "אמר זה  ¿«ְְִֶֶַַַַָָָָ

אּתם  ּכאילּו עליכם אני ּומעלה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַּתפילין,

מּובן, ׁשּמּזה ולילה", יֹומם ּבּתֹורה ְְִִֵֶֶַַָָָָָיגעים

(ּובפרט  הּתֹורה ללימּוד ׁשּיכת ּתפילין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָׁשּמצות

אני  מעלה כּו' הּקּב"ה להם ׁשאמר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿידיֿזה

חׁשיב  הּקּב"ה ׁשל ּדּבּורֹו ׁשהרי כּו', ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָעליכם

מעלה 54מעׂשה  רק אּלא מּמׁש, הּתֹורה לימּוד ּכמֹו זה אין אףֿעלּֿפי ֿכן אבל ,( ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

כּו'. ּכאילּו עליכם ְֲֲִִֵֶאני

¯ÈÚ‰Ïe יּומּתק [ועלּֿפיֿזה ּתהּלים לספר  ּבנֹוגע מצינּו ׁשעלּֿדר ֿזה ¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הּוא  ּתהּלים ספר ּדהּנה ּדוקא], ּתהּלים ּבמדרׁש הּובא זה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמאמר 

קֹודׁש ּכתבי מכ"ד אחד הּוא ּתהּלים ספר ׁשהרי לתפלה, ּתֹורה ּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּממּוצע
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א.50) יא, א.51)שבת פ"א, ביני).52)ב"ר אלא (ד"ה א ח, ברכות יונה רבינו ובכ"מ.53)ראה ד. לז, שלח לקו"ת ראה

כב.54) פמ"ד, ב"ר ועוד.ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÈÏÂ.העולם בענייני עיסוק כל ÈÓללא eÏÈÙ‡L ,Ck È„k „ÚÂ »«¿»¿«¿≈»∆¬ƒƒ

B˙Óe‡ B˙¯BzL50הוא גם העולם, בענייני כלל מתעסק ˆ¯CÈואינן ∆»»À»ƒ
,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL ÏL ÔÙB‡a ‰¯Bz „BÓÏÏ תשפיע שתורתו כך ƒ¿»¿∆∆«»»»

בעולם, ותפעל ‡B˙Óe,בעולם B˙¯Bz ÔBLl‰ ˜eic Ìb e‰fL∆∆«ƒ«»»»À
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ«∆∆«¬««≈

Ï"Ê51˜eÒt‰ ÏÚ38 שהתורה «««»
עצמה על ‡ˆBÏאומרת ‰È‰‡Â»∆¿∆∆¿

הקדושֿברוךֿהוא  «‡ÔeÓ,אצל
ÈÏk È˙ÈÈ‰ È‡ ˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰«»∆∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙‡È¯·a ‰"aw‰ ÏL BzÓ‡À«¿∆«»»ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚ‰ העולם שבריאת כלומר »»
התורה עלֿידי הייתה ∆¿e‰ÊÂמלכתחילה

,B˙Óe‡ B˙¯B˙c Le¯Èt‰ Ìb««≈¿»»À
ÏÚBt BlL ‰¯Bz‰ „eÓÈlL∆ƒ«»∆≈

ÌÏBÚa כלי עלֿדרך היא התורה כי »»
מלאכתו, העושה האומן של האומנות

והיגיעה  התורה שלימוד בענייננו וכן

הבריאה. כוונת את משלימים בתורה

eÈˆnM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e52ÌbL »∆»«∆»ƒ∆«
‰˙È‰L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ∆»¿»

B˙Óe‡ B˙¯Bz50 כלל עסק ולא »»À
העולם מענייני דבר ««‰È‰בשום

,‰La ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Óƒ¿«≈««««¿»»
ÈÓ Ïˆ‡ ÌbL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«≈∆ƒ

B˙Óe‡ B˙¯BzL נעלה הכי באופן ∆»»À
הוא  שדרכו האומנות כלי היא והתורה

כוונת  את ומשלים ה' את עובד

אצלו  גם BÈ‰Ï˙הבריאה, CÈ¯»̂ƒƒ¿
‰¯Bz‰L ÔÙB‡a „enÈl‰«ƒ¿∆∆«»
Ìb ‰È‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚa ÏÚÙzƒ¿«»»¿»≈»»«
Á¯ÎeÓ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»ƒ¿»
ÌÚt ÌÈtŒÏkŒÏÚ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»»ƒ««

‰La ˙Á‡ תהיה לא שתורתו כדי ««¿»»
מהעולם. לגמרי מנותק דבר

ÌÈˆB¯" Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»¿ƒ¿»≈ƒ
,"È‡t eÏ ÔÈ‡ Ï·‡ 'eÎ e‡»¬»≈»¿«
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚt „vnL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆ƒ«¿««»
ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz LÈ ÌÏBÚa»»≈¿ƒ«»

‰p‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏ אמנם ƒ¿ƒ»»ƒ≈
וצריך  אפשר עצמה התורה מצד

בעולם  השליחות ומילוי ה' שעבודת

אבל  התורה, לימוד ידי על רק יהיו

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ÌÏBÚ ,ÌÏBÚaL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ „vÓ53, ƒ««∆¿≈¿«∆¿≈∆»»»ƒ¿∆¿≈
"È‡t eÏ ÔÈ‡"L ·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ את שאין זה במובן »ƒ¿«¬»«»∆≈»¿«

זו  לעבודה והיכולת ÚbÈÏהכוח (BËeLÙk È‡t‰ ¯cÚ‰Ï „ÚÂ)¿«¿∆¿≈«¿«ƒ¿ƒ«
.‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza«»»»«¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡" ‰Ê ÏÚÂ (Â¿«∆»«»∆
,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ eÓi˜ ,‰"aw‰«»»«¿ƒ¿«¿ƒƒ
eÏÈ‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓe«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
ÌÓBÈ ‰¯Bza ÌÈÚ‚È Ìz‡«∆¿≈ƒ«»»
˙ÂˆnL ,Ô·eÓ ‰fnL ,"‰ÏÈÏÂ»«¿»∆ƒ∆»∆ƒ¿«
‰¯Bz‰ „eÓÈÏÏ ˙ÎiL ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«∆∆¿ƒ«»
¯Ó‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e)ƒ¿»«¿≈∆∆»«
È‡ ‰ÏÚÓ 'eÎ ‰"aw‰ Ì‰Ï»∆«»»«¬∆¬ƒ
ÏL B¯eac È¯‰L ,'eÎ ÌÎÈÏÚ¬≈∆∆¬≈ƒ∆

·ÈLÁ ‰"aw‰ כמו נחשב «»»»ƒ
‰NÚÓ54 הוא וכיוון שהקדושֿברוך «¬∆

כמו  תפילין מצוות את שיחשיב אמר

בפועל  זה כך התורה, ‡·Ïלימוד ,(¬»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ של מעלתה כל עם ««ƒ≈

שפעולתה  זה עם ויחד תפילין מצוות

התורה  לימוד לפעולת Ê‰דומה ÔÈ‡≈∆
,LnÓ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ BÓk¿ƒ«»«»
ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ ˜¯ ‡l‡∆»««¬∆¬ƒ¬≈∆

.'eÎ eÏÈ‡k¿ƒ
ÏeeÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ¯ÈÚ‰¿»ƒ∆«∆∆∆»ƒ

ŒÈtŒÏÚÂ] ÌÈl‰z ¯ÙÒÏ Ú‚Ba¿≈«¿≈∆¿ƒƒ¿«ƒ
˜zÓeÈ ‰Ê נעימה יותר בצורה יובן ∆¿«

‰e·‡ומתקבלת  ‰Ê ¯Ó‡nL∆«¬»∆»
‡˜Âc ÌÈl‰z L¯„Óa ולא ¿ƒ¿«¿ƒƒ«¿»

אחר  ÙÒ¯במדרש ‰p‰c ,[¿ƒ≈≈∆
ÔÈa ÚˆeÓn‰ ‡e‰ ÌÈl‰z¿ƒƒ«¿»≈

,‰ÏÙ˙Ï ‰¯Bz עניינו אחד שמצד »ƒ¿ƒ»
תפילה  עניינו אחד ומצד ≈¬∆È¯‰Lתורה 

„"ÎÓ „Á‡ ‡e‰ ÌÈl‰z ¯ÙÒ≈∆¿ƒƒ∆»ƒ
וארבעה  ˜L„Bעשרים È·˙kƒ¿≈∆
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g"kyz'dיד ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

ּתהּלים 55ׁשּבּתֹורה  ספר ׁשל ענינֹו זה, עם ויחד , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבברכֹות  (ּכדאיתא ותׁשּבחֹות ּתהילֹות ),56הּוא ְְְְְִִִִִָָָ

יׁש ואףֿעלּֿפיֿכן, הּתפלה. ענין ּכללּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּזהּו

(ּבחינת  ׁשּבּתֹורה והּׂשגה ההבנה מעלת ּגם ְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָּבֹו

עליוֿ הּמל ּדוד ׁשּבקׁש ּכפי ׁשּלמעלה), ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחכמה

גֹו' פי אמרי לרצֹון יהיּו קֹורין 57הּׁשלֹום ׁשּיהיּו , ְְְְִִִִִֵֶַָָ

ואהלֹות  ּכנגעים ׂשכר עליהן ונֹוטלין כּו' 58ּבהם ְְְְֲֳִִִֵֶֶָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּנתּבאר נגעים 59(ּוכמֹו ּׁשּנקט מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדוקא). ְְֳַָָואהלֹות

LÈÂ ענין ּבין החילּוק טעם ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֵַַַַָ

למצות  ולילה יֹומם ּבּתֹורה ְְְְִִַַַַָָָָָהּיגיעה

ולילה, יֹומם ּבּתֹורה ליגיעה ׁשּבנֹוגע ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּתפילין,

הּמניעה  להיֹות יכֹולה העֹולם ּגדרי מּצד ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּנה

למצות  ּבנֹוגע מהּֿׁשאיןּֿכן ּפנאי", לנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁש"אין

הּפעּולה  הּתֹורה ׁשּבלימּוד ּבזה, והענין ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָּתפילין.

מהּֿׁשאיןּֿכן  העֹולם, ּבאויר ׁשינּוי לפעֹול ְֲִִִִֵֵֶַַָָהיא

ּכמֹו ּבעֹולם, ׁשּפֹועלת אף ּתפילין, ְְְְִִִֶֶֶַַָָּבמצות

נקרא 60ׁשּכתּוב  הוי' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל וראּו ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו מּמּך, ויראּו אּלּו7עלי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשינּוי  ׁשל ּפעּולה זֹו אין ׁשּבראׁש, העֹולם ּתפילין ְְִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבלבד. מּמּך ויראּו אּלא וועלט), ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ(איּבערמאכן 

היא  הּפעּולה ּתפילין ׁשּבמצות זאת, ְְְְְִִִִֶַַָֹועֹוד

האדם" זה - קטן אצלֹו61ּב"עֹולם ׁשּתהיה , ְְִֶֶֶֶָָָָָָָ

ּבדרּוׁשי  וכּמבאר ּבּמּדֹות. הּמֹוחין ְְְְִִִֵַַַַַָָֹהמׁשכת

ואתחּנן 62חסידּות  ּפרׁשת הּזהר מאמר 63ּבבאּור ְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הם  הּפרׁשּיֹות וד' הּבּתים ׁשד' הּתפילין, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבענין

מן  ׁשּנמׁשכֹות הרצּועֹות וענין מֹוחין, ד' ְְְְְִִִִֶֶֶַָָּכנגד

למּדֹות  הּמֹוחין המׁשכת הּוא הרצּועֹות 64הּבּתים ׁשּקדּוׁשת הּדין טעם ּגם וזהּו . ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ

הּבּתים  מּקדּוׁשת ּפחּותה למּטה 65היא ההמׁשכה הּוא הרצּועֹות ׁשענין מּׁשּום , ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשֿאת  ּדכיון ּבעֹולם, ּגם נפעל ּבאדם הּפעּולה ׁשעלֿידי אּלא הּמֹוחין. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמן
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ב.55) יד, ב.56)ב"ב ז, ב. טו.57)ג, יט, תריג.58)תהלים רמז שם יל"ש א. תהלים חוברת 59)מדרש "רשימות" ראה

ואילך. 7 ע' יו"ד.60)נב כח, פל"א.61)תבוא אדר"נ וראה א). קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי תנחומא

ואילך.62) א קט, התפילין שער בינה אמרי ואילך. ג ו, התפילין שער א.63)סידור קמב.64)רסב, ס"ע תרפ"ז סה"מ ראה

ועוד. .159 ע' תרצ"ט נז. ע' ז.65)תרח"ץ סו"ס סכ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BzaL55‡e‰ ÌÈl‰z ¯ÙÒ ÏL BÈÚ ,‰Ê ÌÚ „ÁÈÂ , ∆«»¿««ƒ∆ƒ¿»∆≈∆¿ƒƒ

˙BÁaL˙Â ˙BÏÈ‰z לקדושֿברוךֿהוא‡˙È‡„k) בגמרא כמובא ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙BÎ¯·a56 על לך להודות אקום לילה "חצות בתהלים לפסוק בשייכות ƒ¿»

היה  ומחצות בתורה, עוסק המלך דוד היה הלילה חצות שעד צדקך" משפטי

ותשבחות" ב"תהלות e‰fLעוסק ,(∆∆
‰ÏÙz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk התוכן ¿»ƒ¿««¿ƒ»

ולהלל  להודות הוא התפילה של הכללי

Baלה'. LÈ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈
תהילים  ‰‰·‰בספר ˙ÏÚÓ Ìb««¬««¬»»

) ‰¯BzaL ‰‚O‰Â שהמקור ¿«»»∆«»
הוא והשורש  ÓÎÁ‰שלה ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»

„Âc L˜aL ÈÙk ,(‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿ƒ∆ƒ≈»ƒ
eÈ‰È ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ CÏn‰«∆∆»»«»ƒ¿

'B‚ ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï57eÈ‰iL , ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿
'eÎ Ì‰a ÔÈ¯B˜ היינו פיו, באמרי ƒ»∆

תהילים, Ô‰ÈÏÚספר ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¬≈∆
˙BÏ‰‡Â ÌÈÚ‚k ¯ÎN58 שהם »»ƒ¿»ƒ¿»√

בתורה  Îe)¯‡a˙pLהלכות BÓ¿∆ƒ¿»≈
¯Á‡ ÌB˜Óa59Ë˜pM ‰Ó ¿»«≈«∆»«

‡˜Âc ˙BÏ‰‡Â ÌÈÚ‚ ולא ¿»ƒ¿»√«¿»
התורה  בהלכות אחרים ).עניינים

ÌÚË ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««
˜eÏÈÁ‰ ההבדלÔÈÚ ÔÈa «ƒ≈ƒ¿«

‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»«»»»«¿»
,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓÏ מעלה" שאמנם ¿ƒ¿«¿ƒƒ

בתורה", יגעים אתם כאילו עליכם אני

כלימוד  זה אין עדיין כאמור אבל

ממש  ÚÈ‚ÈÏ‰התורה Ú‚BaL∆¿≈«ƒƒ»
‰p‰ ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ‰¯Bza«»»»«¿»ƒ≈

ÌÏBÚ‰ È¯„b „vÓ העלם מלשון ƒ«ƒ¿≈»»
כאמור, BÈ‰Ï˙והסתר, ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿

‰ÚÈn‰ התורה מלימוד שתעכב «¿ƒ»
Œ‰Ó ,"È‡t eÏ ÔÈ‡"L∆≈»¿««
˙ÂˆÓÏ Ú‚Ba ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿≈«¿ƒ¿«

ÔÈÏÈÙz מניעה של מצב ייתכן שלא ¿ƒƒ
בפועל  תפילין יש מהנחת זה (ובעניין

לימוד  על תפילין במצוות מעלה

ומבאר. שממשיך כפי התורה),

„eÓÈÏaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ
ÏBÚÙÏ ‡È‰ ‰ÏeÚt‰ ‰¯Bz‰«»«¿»ƒƒ¿

,ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡a ÈeÈL לגילוי ראוי מקום שיהיה עד אותו ולזכך לעדן ƒ«¬ƒ»»
מהעולם  שלמעלה ‡Ûאלוקות ,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚa ˙ÏÚBtL60ÌL Èk ı¯‡‰ ÈnÚ Ïk e‡¯Â ∆∆∆»»¿∆»¿»»«≈»»∆ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,jnÓ e‡¯ÈÂ EÈÏÚ ‡¯˜ 'ÈÂ‰7el‡ ¬»»ƒ¿»»∆¿»¿ƒ∆»¿»¿«≈«≈

,L‡¯aL ÔÈÏÈÙz גם כן ואם ¿ƒƒ∆»…
פעולה  בהחלט יש תפילין למצוות

בעולם, ÏeÚt‰והשפעה BÊ ÔÈ‡≈¿»
ÌÏBÚ‰ ÈeÈL ÏL∆ƒ»»

ËÏÚÂÂ ÔÎ‡Ó¯ÚaÈ‡) לשנות ƒ∆¿«¿∆¿
העולם  את e‡¯ÈÂו'להפוך' ‡l‡ ,(∆»¿»¿

„·Ïa jnÓ האומות שהם, בעוד ƒ∆»ƒ¿«
שהיו. כפי נשארים הארץ, ¿BÚÂ„עמי

ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓaL ,˙‡Ê…∆¿ƒ¿«¿ƒƒ
- ÔË˜ ÌÏBÚ"a ‡È‰ ‰ÏeÚt‰«¿»ƒ»»»»

"Ì„‡‰ ‰Ê61BÏˆ‡ ‰È‰zL , ∆»»»∆ƒ¿∆∆¿
תפילין  המניח האדם »«¿»‰ÎLÓ˙אצל

¯‡·nÎÂ .˙Bcna ÔÈÁBn‰«ƒ«ƒ¿«¿…»
ÈLe¯„aמאמרי˙e„ÈÒÁ62 ƒ¿≈¬ƒ

˙L¯t ¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ¯e‡·a¿≈«¬««…«»»«
ÔpÁ˙‡Â63,ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚa »∆¿««¿ƒ¿««¿ƒƒ

˙BiL¯t‰ '„Â ÌÈza‰ '„L∆«»ƒ¿«»»ƒ
,ÔÈÁBÓ '„ „‚k Ì‰ בינה חכמה, ≈¿∆∆ƒ

כוללת  היא (כי לשתיים הנחלקת ודעת

וגבורה) ‰¯ˆBÚe˙חסד ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»¿
ÌÈza‰ ÔÓ ˙BÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ«»ƒ

למטה  ‰ÎLÓ˙ומשתלשלות ‡e‰«¿»«
˙BcÓÏ ÔÈÁBn‰64Ìb e‰ÊÂ . «ƒ«ƒ¿∆«

˙Le„wL ÔÈc‰ ÌÚË«««ƒ∆¿«
‰˙eÁt ‡È‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»

ÌÈza‰ ˙Le„wÓ65,עצמם ƒ¿««»ƒ
‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰ ÔÈÚL ÌeMÓƒ∆ƒ¿«»¿
ÔÈÁBn‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»ƒ«ƒ

הבתים  כנגד ואילו הם (והפרשיות)

עצמן. È„ÈŒÏÚLהמוחין ‡l‡∆»∆«¿≈
‰ÏeÚt‰ המשכת המוחין של «¿»

קטן"Ì„‡aבמידות  "עולם הנקרא »»»
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טו miliz yxcna `zi`

ּבלּבם  נתן ּפֹועל 66העֹולם ׁשהאדם עלֿידי הּנה , ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ּגם  נמׁש זה הרי  ׁשּבֹו, הּיסֹודֹות ּבד' ְְְְְֲִֵֶֶַַַָּבעצמֹו,

יסֹודֹות  מד' הּמּורּכב ּכּולֹו העֹולם ְְְִִַָָָָּבכללּות

הּתֹורה  יסֹודי הלכֹות ּברמּב"ם וכיון 67(ּכמבאר .( ְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹ

מּצד  העֹולם מציאּות ׁשל מקֹום' ְְִִִֶֶַַַָָָׁשה'ּתפיסת

ּבלימּוד  היא העֹולם את לׁשּנֹות ּבפעּולה ְְְִִִֶֶַַָָָהּצֹור

ללימּוד  ּבנֹוגע ּדוקא הּנה לכן ּדוקא, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּתֹורה

העֹולם, ּגדרי מּצד מניעה להיֹות יכֹולה ְְְְִִִִֵַַָָָָָהּתֹורה

ּפנאי". לנּו ְֵֶַָׁש"אין

„BÚÂ הּתֹורה לימּוד ׁשּבין ּבחילּוק לֹומר יׁש ¿ִִֵֵֶַַַָ

ּתפילין  הּמֹוחין 68למצות ׁשהמׁשכת , ְְְְִִִִֶַַַַָ

'זעירֿאנּפין  ּבבחינת היא הּתֹורה עלֿידי ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּבּמּדֹות

ּבענין  הּוא וכן ּדאצילּות, ולילה) (יֹומם ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָונּוקבא'

ּב'ראׁשי  ּבענין ג) (סעיף (ּכּנ"ל ּתבּואתה ת ְְְְִִִֵַַַָֹ

הּפעּולה  ענין ׁשהּוא ויׂשראל, ּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָראׁשית,

אחרֹונה  ה' ה', ּתבּואת ה ּתֹורה), עלֿידי ְְְְֲִֵֵַַַַָָָּדיׂשראל

ׁשהיא  ּכפי זה הרי הּמלכּות, ספירת הוי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדׁשם

וכּידּוע  האצילּות. ּבספירת 69ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

ּבעֹולם  ׁשהיא ּכפי א' מדרגֹות, ּב' ְְְְִִֵֶַַַָהמלכּות

אמּוני  ׁשלּומי אנכי נקראת ׁשאז ְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָֹהאצילּות,

לבריאהֿיצירה70ֿיׂשראל  ׁשּיֹורדת ּכפי ּוב' , ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

הּמלכּות  ּבספירת היא הּתֹורה ּופעּולת ְְְֲִִִִַַַַַָָעׂשּיה.

המׁשכת  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבאצילּות. ׁשהיא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּכפי

ּגם  היא ּתפילין מצות עלֿידי ּבּמּדֹות ְְְִִִִִִֵַַַַַהּמֹוחין

לבריאהֿיצירהֿ ׁשּיֹורדת ּכפי הּמלכּות ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָּבספירת

ּגדרי  ׁשּמּצד ׁשהמניעה הּטעם וזהּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָעׂשּיה.

ּבלימּוד  רק ׁשּיכת ּפנאי" לנּו ׁש"אין ְְִֵֶֶֶַַַָָָהעֹולם

למּטה  ההמׁשכה נעׂשית לא הּתֹורה ׁשעלֿידי ּכיון ּתפילין, ּבמצות ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּתֹורה

ּדוקא. ּתפילין מצות עלֿידי אּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבעֹולם,

-p‰Â‰ז) ּתפילין הּנחת עלֿידי ׁשּנעׂשית ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ׁשאז  אחד, ויֹום ׁשנה י"ג ּבן ּכׁשּנעׂשה הּברֿמצוה, ּביֹום ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמתחיל
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ב.66) ה, במדבר לקו"ת גם וראה יא. ג, ה"א.67)קהלת (המו"ל).68)פ"ד השומעים בזכרון ברור הי' לא זה קטע

ובכ"מ.69) ואילך. ב ח, שה"ש יט.70)לקו"ת כ, שמואלֿב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌaÏa Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ŒL ÔÂÈÎc ,ÌÏBÚa Ìb ÏÚÙ66, ƒ¿»«»»¿≈»∆∆»»»«¿ƒ»

בעולם, ולהשפיע לפעול הכוח את האדם בלב נתן ≈p‰ƒ‰הקדושֿברוךֿהוא
˙B„BÒi‰ '„a ,BÓˆÚa ÏÚBt Ì„‡‰L È„ÈŒÏÚ את המרכיבים «¿≈∆»»»≈¿«¿¿«¿

אשֿרוחֿמיםֿעפר  עצמו,BaL,הבריאה Ìbבאדם CLÓ ‰Ê È¯‰ ∆¬≈∆ƒ¿»«
·k¯en‰ BÏek ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»«¿»

הוא  B„BÒÈ˙גם '„Ó אלו ƒ¿
˙BÎÏ‰ Ì"aÓ¯a ¯‡·Ók)«¿…»»«¿«ƒ¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ67( בכללות שגם ¿≈«»
הנמשכ  תהיה המוחין העולם ת

במידות.

ÏL 'ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿ƒ«»∆
C¯Bv‰ „vÓ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»»ƒ««∆
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ˙BpLÏ ‰ÏeÚÙaƒ¿»¿«∆»»
,‡˜Âc ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ‡È‰ƒ¿ƒ«»«¿»
התורה  בלימוד שדווקא לעיל כמבואר

הבריאה, כוונת את ≈«ÔÎÏמשלימים
„eÓÈÏÏ Ú‚Ba ‡˜Âc ‰p‰ƒ≈«¿»¿≈«¿ƒ
‰ÚÈÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ‡"L ,ÌÏBÚ‰ È¯„b „vÓƒ«ƒ¿≈»»∆≈

"È‡t eÏ ישנו שמכלֿמקום (אלא »¿«
זה  למצב הקדושֿברוךֿהוא של מענה

כוונת  את משלימים זאת בכל ואיך

הבריאה).

ÔÈaL ˜eÏÈÁa ¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈««ƒ∆≈
˙ÂˆÓÏ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿ƒ¿«

ÔÈÏÈÙz68ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰L , ¿ƒƒ∆«¿»««ƒ
‡È‰ ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ˙Bcna«ƒ«¿≈«»ƒ
'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ¿¿»

ÌÓBÈ) ששת אנפין', 'זעיר כנגד »
'נוקבא'ÏÈÏÂ‰המידות מידת ),כנגד »«¿»
שהם eÏÈˆ‡c˙,המלכות כפי «¬ƒ

והנעלה  הראשון האצילות, בעולם

הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת

≈¿ÔÎÂאצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה
‰˙‡e·z ˙ÈL‡¯ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿«≈ƒ¿»…
'a ÔÈÚa (‚ ÛÈÚÒ) Ï"pk)««¿ƒ¿ƒ¿«
,Ï‡¯NÈÂ ‰¯Bz ,˙ÈL‡≈̄ƒ»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈc ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»¿ƒ¿»≈

‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ פועלת היא שאף «¿≈«»
זעירֿאנפין  של עצמה זו פעולה

לעיל  כמבואר e·z‡˙ונוקבא, ,(¿«
,'ÈÂ‰ ÌLc ‰B¯Á‡ '‰ ,'‰«¬»¿≈¬»»

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ שם של האותיות שארבעת וחסידות בקבלה כמבואר ¿ƒ«««¿
– וא"ו בינה, – ראשונה ה' חכמה, – (יו"ד הספירות לעשר רומזות הוי'

מלכות) – אחרונה ה' È‰L‡מידות, ÈÙk ‰Ê È¯‰ המלכות ספירת ¬≈∆¿ƒ∆ƒ
Úe„iÎÂ .˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa69וחסידות ÈÙÒa¯˙בקבלה LiL ¿»»¬ƒ¿«»«∆≈ƒ¿ƒ«

ÈÙk '‡ ,˙B‚¯„Ó 'a ˙eÎÏÓ‰««¿«¿≈¿ƒ
‡È‰L המלכותÌÏBÚa ∆ƒ¿»

ÈÎ‡ ˙‡¯˜ Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ∆»ƒ¿≈»…ƒ
Ï‡¯NÈ ÈeÓ‡ ÈÓeÏL70'·e , ¿≈¡≈ƒ¿»≈

˙„¯BiL ÈÙk המלכותŒ‰‡È¯·Ï ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚÙe .‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿««»

ומלכות  זעירֿאנפין בין È‰ƒ‡המחברת
‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿¿ƒ∆ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .˙eÏÈˆ‡a«¬ƒ«∆≈≈
ŒÏÚ ˙Bcna ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ«ƒ«
Ìb ‡È‰ ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ È„È¿≈ƒ¿«¿ƒƒƒ«
ÈÙk ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿¿ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙„¯BiL∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰ÚÈÓ‰L ÌÚh‰ e‰ÊÂ .‰iNÚ¬ƒ»¿∆«««∆«¿ƒ»
ÔÈ‡"L ÌÏBÚ‰ È¯„b „vnL∆ƒ«ƒ¿≈»»∆≈
„eÓÈÏa ˜¯ ˙ÎiL "È‡t eÏ»¿««∆∆«¿ƒ
,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓa ‡ÏÂ ‰¯Bz‰«»¿…¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡Ï ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈«»…
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»¿«»

,ÌÏBÚa שלא המשכה שזו וכיוון »»
לא  העולם לעולם, ומאירה יורדת

אותה  למנוע ועלול מפניה מתבטל

ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ ‡l‡∆»«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ
‡˜Âc כפי במידות המוחין והארת «¿»

בעולם  פועלת לעולם יורדת כן שהיא

מונע  הוא שאין באופן בו ומאירה

להאיר. זו מהארה

ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈ƒ¿««¿»««ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ˙Bcna«ƒ∆«¬≈«¿≈
ÌBÈa ÏÈÁ˙Ó - ÔÈÏÈÙz ˙Áp‰«»«¿ƒƒ«¿ƒ¿

‰NÚpLk ,‰ÂˆÓŒ¯a‰ האדםÔa ««ƒ¿»¿∆«¬∆∆
Ê‡L ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‚"È»»¿∆»∆»

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



g"kyz'dטז ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y

ּדעת  ּבר הּמֹוחין 71נעׂשה להמׁשי צרי ואז , ְְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ּגם ׁשּזהּו והיית 72ּבּמּדֹות, וחזקּת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמּדֹות 73לאיש  ּתֹוקף על מֹורה איׁש ּדהּתֹואר ,74, ְְִִִֶֶַַַַ

ּגבּורתֹו כאיׁש לֹו75ּכמאמר ניּתנים ׁשאז והינּו, , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

הּיצרֿ את לברר הּמּדֹות, ּבעניני לפעֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּכחֹות

טעניתיּה ּדאקּדמי ּגם 76הרע לפעֹול ועלֿידיֿזה , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

העֹולם. ׁשעיקר ּבברּור  לעיל האמּור ועלּֿפי ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

הּתֹורה, עלֿידי נעׂשה העֹולם ּדברּור ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהענין

ׁשּזהּו הּתֹורה, ענין ּגם ּבּברֿמצוה ְְְִִֶֶַַַַַָָָמּודגׁש

ּגדֹול  ּכׁשּנעׂשה ּבּה ׁשּמתחּיב הראׁשֹונה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמצוה

אחר  ּבמקֹום (וכּמבאר קריאתֿׁשמע מצות 77היא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ

מאימתי  היא הּׁש"ס ׁשהתחלת הּטעם ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּזהּו

ענין  על ׁשּנֹוסף ּבערבית), ׁשמע את ְְְְִִִֶֶַַַַָקֹורין

לבב ּבכל ׁשּבקריאתֿׁשמע, נפׁש' ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָה'מסירת

מאד ּובכל נפׁש ענין 78ּובכל ּגם ּבזה יׁש , ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבירּוׁשלמי  ּכדאיתא טעמיּה79הּתֹורה, ּבביאּור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

מּתלמּוד  מפסיקין ׁשאין יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָּדרּבי

ׁשינּון, וזה ׁשינּון  זה ּכי  לקריאתֿׁשמע, ְְְִִִִִֶֶַַָּתֹורה

יֹותר, ּובפרטּיּות ׁשינּון. מּפני ׁשינּון מבּטלין ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָואין

ׁשּזהּו ּגּופא, ּתפילין ּבמצות זה ענין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָיׁשנֹו

הּלב, ׁשּכנגד יד ׁשל ּתפילין ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָהחילּוק

ענין  ׁשהּוא הּמח, ׁשּכנגד ראׁש ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹלתפילין

עלֿידי 80הּתֹורה  נעׂשה הּברּור ׁשעיקר ּגם וזהּו . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּוא  הּנחתן סדר ׁשּלכן (ּתֹורה), ראׁש ׁשל ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּתפילין

ׁשל  לתפילין יד ׁשל ּתפילין ׁשּמקּדימין ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַָּבאֹופן

'יחּודא  ענין הּוא יד ׁשל ּתפילין ּכי ְְִִִִִֶַָָֹראׁש,

ענין  הּוא ראׁש ׁשל ּותפילין אתּכפיא. ְְְְִִִִֶַַַָָָֹּתּתאה',

עיּלאה' אחר 81'יחּודא ׁשּבמקֹום [אף אתהּפכא , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשהּוא  לאמּתתֹו עילאה' ׁשּב'יחּודא ְְֲִִִֶֶַָָָָָֹמבאר
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גדול 71) ערך תלמודית אנציק' ואילך. 289 ע' חט"ו לקו"ש קטו. ע' עת"ר סה"מ ואילך. 15 ע' התפילה קונטרס ראה

וש"נ. ב.72)בתחלתו. ב, שם.73)מלכיםֿא חט"ו לקו"ש .(289 ע' (לעיל תמוז די"ט לאיש והיית וחזקת ד"ה ראה 74)ראה

ואילך. 96 ע' ה'ש"ת כא.75)סה"מ ח, שופטים ואילך.76)ספר סע"א קעט, זח"א מס'77)ראה ריש הרי"ם חידושי ראה

.(253 ע' (לעיל סס"ב תמוז י"ב שיחת בהערה. 590 ע' חי"ט לקו"ש ה.78)ברכות. ו, ה"ב.79)ואתחנן פ"א ראה 80)ברכות

.53 ע' חי"ט לקו"ש ועוד.81)גם ואילך. תשל ע' שה"ש שמו. ע' ואילך. שלד ע' ואתחנן אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Úc ¯a ‰NÚ71,מסויימת לשלמות מגיעים שלו ˆ¯CÈוהמוחין Ê‡Â «¬∆«««¿»»ƒ

,˙Bcna ÔÈÁBn‰ CÈLÓ‰Ï שיכולים במדרגה מוחין בו אין לכן וקודם ¿«¿ƒ«ƒ«ƒ
ולהמשיך  e˙kM·לפעול ‰Ó Ìb e‰fL72˘È‡Ï ˙ÈÈ‰Â z˜ÊÁÂ73, ∆∆««∆»¿»«¿»¿»ƒ»¿ƒ

מותו. לאחר לנהוג כיצד בנו לשלמה בצוואתו המלך דוד דברי הם פשוטו לפי

יש  במידות, המוחין המשכת ולעניין

הכתוב את ‡LÈלפרש ¯‡Bz‰c¿««ƒ
˙Bcn‰ Û˜Bz ÏÚ ‰¯BÓ74, ∆«∆«ƒ

È‡Î ¯Ó‡ÓkB˙¯e·b L75, והרי ¿«¬«»ƒ¿»
וחוזק, תוקף של מידה היא גבורה

Ê‡L ,eÈ‰Â שלוש לאדם במלאות ¿«¿∆»
שנים, ‰BÁk˙עשרה BÏ ÌÈzÈƒ»ƒ«…

¯¯·Ï ,˙Bcn‰ ÈÈÚa ÏBÚÙÏƒ¿¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»≈
ולהעלות מהרע הטוב את ∆‡˙להפריד

ÈÓc˜‡c Ú¯‰Œ¯ˆi‰«≈∆»«¿«¿¿≈
dÈ˙ÈÚË76, מיד לאדם שבא «¬ƒ≈

שנכנס  הטוב היצר כמו לא שנולד,

נמצא  כן ואם ברֿמצוה בגיל בשלימות

את  לשטוח מקדים הרע שהיצר

אותו, גם מבררים זאת ובכל טענותיו,

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ היצר בירור עלֿידי ¿«¿≈∆
‰ÌÏBÚ.הרע  ¯e¯·a Ìb ÏBÚÙÏƒ¿«¿≈»»

¯˜ÈÚL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»¿≈∆ƒ«
‰NÚ ÌÏBÚ‰ ¯e¯·c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»»«¬∆

,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ על מאשר יותר «¿≈«»
תפילין, מצות Œ¯aaידי L‚„eÓ¿»««

e‰fL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ Ìb ‰ÂˆÓƒ¿»«ƒ¿««»∆∆
·iÁ˙nL ‰BL‡¯‰ ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»»ƒ»∆ƒ¿«≈

ÏB„b ‰NÚpLk da עם מיד »¿∆«¬∆»
ההולדת  יום חל שבה היממה תחילת

˜¯ÚÓLŒ˙‡Èהי"ג ˙ÂˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿ƒ«¿«
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ)77 ¿«¿…»¿»«≈

Ò"M‰ ˙ÏÁ˙‰L ÌÚh‰ e‰fL∆∆«««∆«¿»«««
ÚÓL ˙‡ ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Ó ‡È‰ƒ≈≈»«ƒ∆¿«

,˙È·¯Úa הראשונה המצווה זו כי ¿«¿ƒ
כניסתו  עם מתחייב האדם שבה

ÔÈÚלמצוות  ÏÚ ÛÒBpL ,(∆»«ƒ¿«
Œ˙‡È¯˜aL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆ƒ¿ƒ«

,ÚÓL ככתובÏÎ·e E··Ï ÏÎa ¿«¿»¿»¿¿»
E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ78, וחכמינו «¿¿¿»¿…∆

נפש מסירות כדי עד להיות צריכה ה' שאהבת מכאן למדו Êa‰ז"ל LÈ≈»∆
שמע  È‡„k˙‡בקריאת ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ Ìb שכתוב תלמוד aכמו «ƒ¿««»ƒ¿ƒ»ƒ

ÈÓÏLe¯È79dÈÓÚË ¯e‡È·a טעמוÈ‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯c «¿ƒ¿≈«¬≈¿«ƒƒ¿∆»ƒ
ÈÒÙÓ ÔÈ‡LÔeÈL ‰Ê Èk ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰¯Bz „eÓÏzÓ ÔÈ˜ ∆≈«¿ƒƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ∆ƒ

,ÔeÈL ‰ÊÂ"ושיננתם" התורה ציווי ¿∆ƒ
לקריאת  והן התורה ללימוד הן מתייחס

ÈtÓשמע, ÔeÈL ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒƒ¿≈
.ÔeÈLƒ

‰Ê ÔÈÚ BLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿ƒ¿»∆
ופעולתו התורה לימוד »¿ÂˆÓa¿ƒ˙של

‡Ùeb ÔÈÏÈÙz,עצמהe‰fL ¿ƒƒ»∆∆
„È ÏL ÔÈÏÈÙz ÔÈa ˜eÏÈÁ‰«ƒ≈¿ƒƒ∆»

,·l‰ „‚kL'ה עבודת שעניינו ∆¿∆∆«≈
נפש  המסירות עבודת הרגש באמצעות

שמע, קריאת ÏLשל ÔÈÏÈÙ˙Ïƒ¿ƒƒ∆
‡e‰L ,Án‰ „‚kL L‡…̄∆¿∆∆«…«∆

‰¯Bz‰ ÔÈÚ80. ƒ¿««»
¯e¯a‰ ¯˜ÈÚL Ìb e‰ÊÂ של ¿∆«∆ƒ««≈

בכלל, העולם ושל הרע, ∆¬»NÚ‰היצר
L‡¯ ÏL ÔÈÏÈÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒƒ∆…
Ô˙Áp‰ ¯„Ò ÔÎlL ,(‰¯Bz)»∆»≈≈∆«»»»
ÔÈÓÈc˜nL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«¿ƒƒ
ÏL ÔÈÏÈÙ˙Ï „È ÏL ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ∆
‡e‰ „È ÏL ÔÈÏÈÙz Èk ,L‡…̄ƒ¿ƒƒ∆»

,'‰‡zz ‡„eÁÈ' ÔÈÚ יחוד ƒ¿«ƒ»«»»
נמוכה, בדרגה ה' אחדות היינו תחתון,

ושל  האדם של ביטול שישנו כך

אינו  הביטול אבל לאלוקות, העולם

באופן ‡˙ÈÙk‡מוחלט  ה' עבודת ƒ¿«¿»
להתבטל  עצמו את כופה שהאדם

שינוי  בו חל לא עדיין אבל ה' לרצון

מהותו. ¯‡Lבעצם ÏL ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ∆…
'‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ' ÔÈÚ ‡e‰81, ƒ¿«ƒ»ƒ»»

האדם  כאשר הנעלה, באופן ה' אחדות

בביטול  לאלוקות בטלים והעולם

מהותו ‡˙‰Ît‡מוחלט שכל לאחר ƒ¿«¿»
לטוב מרע ÌB˜ÓaLהתהפכה Û‡]«∆¿»

‡„eÁÈ'aL ¯‡·Ó ¯Á‡«≈¿…»∆¿ƒ»
‡e‰L B˙zÓ‡Ï '‰‡ÏÈÚƒ»»«¬ƒ»∆
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מּׁשּום  אתהּפכא, ענין אפילּו ׁשּי לא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹּבאצילּות

רע  יגּור לא הּברּור 82ׁשּבאצילּות ׁשלמּות והרי ,[ ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַֹ

ּדוקא. אתהּפכא ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶַַָָהּוא

הּגאּולה LÈÂח) ּבעל ׁשל ענינֹו עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשהרי  ּבׁשמֹו, הּמרּומז ּתּמּוז, ְְְֲִֵֶַַָּדי"ב

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא יֹוסף ׁשל ּתֹולדֹות 83ענינֹו אּלה ְְְִֵֵֶֶֶָָ

ּבזה  ּומבאר יֹוסף, ההמׁשכה 84יעקב ענין ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדיֹוסף  ּובאֹופן ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ(ּדיעקב)

אחר  ּבן לי ה'צמח 85הוי' אדמּו"ר ּכפירּוׁש , ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ענין 86צדק' ׁשהּוא 'ּבן', מה'אחר' לעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ממׁשיכים  זה וענין אתהּפכא. ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  (ּובפרט הּמצרים ּבין ּבימי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּופֹועלים

להיֹות  ּפֹועלים ׁשעלֿידיֿזה ּתפילין, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָהּנחת

ׁשל  ּתפילין ּגם ּכֹולל  ּתפילין", מּניח ְְִִִִִֵֶַַַַָָ"הּקּב"ה

והפכּתי  הּיעּוד ׁשּיקּוים אתהּפכא), ּבחינת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹראׁש,

לׂשׂשֹון  ּולׂשמחה 87אבלם לׂשׂשֹון אּלּו ימים ויהפכּו האמּתית 88, ּבּגאּולה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבעינינּו נפלאת ּדֿהיא ּבאֹופן ׁשהיתה ּתּמּוז י"ב ּבגאּולת ּוכמֹו ,89והּׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

כּו' ארץ אפסי ּכל ׁשראּו ּבאֹופן 90ּובאֹופן זה ׁשהיה הֹודּו ּבעצמם ׁשהם ועד , ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעיל  (ּכמבאר וראּו91נּסי ה' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד ׁשּיקּוים לנּו", ּתהיה ו"ּכן ,( ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר מׁשיח 92כל עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ְִֵצדקנּו.
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סע"ג.82) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, ב.83)תהלים לז, ע'84)וישב תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג עלמא דמארי תפילין ד"ה

ויחי  אוה"ת ואילך. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר - ויחי פ' הזוהר ביאורי גם וראה רס).

ועוד. ואילך. ב כד.85)שפה, ל, ל.86)ויצא ע' תרח"ץ קסד. ע' תרס"א סה"מ וראה א. רכ, ויצא לא,87)אוה"ת ירמי'

תקפ. סו"ס או"ח בטור הובא בסופן.88)יב. תעניות הל' רמב"ם כג.89)ראה קיח, תהלים ג.90)ע"פ צח, תהלים

ואילך).91) 240 ע' ואילך. 213 ע' (לעיל תמוז די"ב ה.92)בשיחות מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ללא בתכלית מוחלט ביטול הוא לאלוקות הביטול שבו העולם «¬ƒ

ה  היפך של מציאות של מקום נתינת ÔÈÚקדושהכל eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿«
‡Ît‰˙‡,לאור וחושך לטוב E¯e‚Èרע ‡Ï ˙eÏÈˆ‡aL ÌeMÓ ƒ¿«¿»ƒ∆«¬ƒ…¿¿

Ú¯82 רצוייה בלתי מציאות אין ‰e¯a¯ומלכתחילה ˙eÓÏL È¯‰Â ,[ ««¬≈¿≈«≈
לקדושה  והעלאתו והחושך הרע של

‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆ƒ¿«¿»
‡˜Âc לטוב נהפך עצמו הרע כאשר «¿»

לאור. נהפך עצמו והחושך

BÈÚ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈∆ƒƒ¿»
ÏL הריי"צ ‰Ïe‡b‰הרבי ÏÚa ∆«««¿»

,BÓLa ÊÓe¯n‰ ,Êenz ·"Èc¿««¿»ƒ¿
יצחק", ÏL"יוסף BÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»∆

·e˙kL BÓk ‡e‰ ÛÒBÈ83‰l‡ ≈¿∆»≈∆
¯‡·Óe ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz¿«¬…≈¿…»

‰Êa84 החסידות e‰L‡בתורת »∆∆
·˜ÚÈc) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«¬…

שלו  Œ‰‡È¯·aה"תולדות" (ƒ¿ƒ»
ÛÒBÈc ÔÙB‡·e ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿∆¿≈

¯Á‡ Ôa ÈÏ 'ÈÂ‰85Le¯ÈÙk , ¬»»ƒ≈«≈¿≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡86 «¿«∆«∆∆

‡e‰L ,'Ôa' '¯Á‡'‰Ó ˙BNÚÏ«¬≈««≈≈∆
˙ÈÁa ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿ƒ«

‡Ît‰˙‡ מהותי שינוי של באופן ƒ¿«¿»
הקצה. אל הקצה מן

ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈa ÈÓÈa Ìb הימים «ƒ≈≈«¿»ƒ

עשר  שבעה באב,שבין לתשעה בתמוז

המאמר  נאמר שבה התקופה
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לעיל  ÈzÎÙ‰Âכאמור „eÚi‰ ÌÈe˜iL ‡·ÌÏ("אתהפכא")), ∆¿««ƒ¿»«¿ƒ∆¿»
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מּׁשּום  אתהּפכא, ענין אפילּו ׁשּי לא ְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹּבאצילּות

רע  יגּור לא הּברּור 82ׁשּבאצילּות ׁשלמּות והרי ,[ ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַֹ

ּדוקא. אתהּפכא ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶַַָָהּוא

הּגאּולה LÈÂח) ּבעל ׁשל ענינֹו עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַַָָ

ׁשהרי  ּבׁשמֹו, הּמרּומז ּתּמּוז, ְְְֲִֵֶַַָּדי"ב

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא יֹוסף ׁשל ּתֹולדֹות 83ענינֹו אּלה ְְְִֵֵֶֶֶָָ

ּבזה  ּומבאר יֹוסף, ההמׁשכה 84יעקב ענין ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדיֹוסף  ּובאֹופן ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ(ּדיעקב)

אחר  ּבן לי ה'צמח 85הוי' אדמּו"ר ּכפירּוׁש , ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

ענין 86צדק' ׁשהּוא 'ּבן', מה'אחר' לעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ממׁשיכים  זה וענין אתהּפכא. ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּתׁשּובה,

עלֿידי  (ּובפרט הּמצרים ּבין ּבימי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּופֹועלים

להיֹות  ּפֹועלים ׁשעלֿידיֿזה ּתפילין, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָהּנחת

ׁשל  ּתפילין ּגם ּכֹולל  ּתפילין", מּניח ְְִִִִִֵֶַַַַָָ"הּקּב"ה

והפכּתי  הּיעּוד ׁשּיקּוים אתהּפכא), ּבחינת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹראׁש,

לׂשׂשֹון  ּולׂשמחה 87אבלם לׂשׂשֹון אּלּו ימים ויהפכּו האמּתית 88, ּבּגאּולה , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבעינינּו נפלאת ּדֿהיא ּבאֹופן ׁשהיתה ּתּמּוז י"ב ּבגאּולת ּוכמֹו ,89והּׁשלמה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

כּו' ארץ אפסי ּכל ׁשראּו ּבאֹופן 90ּובאֹופן זה ׁשהיה הֹודּו ּבעצמם ׁשהם ועד , ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לעיל  (ּכמבאר וראּו91נּסי ה' ּכבֹוד ונגלה הּיעּוד ׁשּיקּוים לנּו", ּתהיה ו"ּכן ,( ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּדּבר  הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר מׁשיח 92כל עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ְִֵצדקנּו.
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סע"ג.82) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, ב.83)תהלים לז, ע'84)וישב תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג עלמא דמארי תפילין ד"ה

ויחי  אוה"ת ואילך. קסח ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד כט, האמצעי לאדמו"ר - ויחי פ' הזוהר ביאורי גם וראה רס).

ועוד. ואילך. ב כד.85)שפה, ל, ל.86)ויצא ע' תרח"ץ קסד. ע' תרס"א סה"מ וראה א. רכ, ויצא לא,87)אוה"ת ירמי'

תקפ. סו"ס או"ח בטור הובא בסופן.88)יב. תעניות הל' רמב"ם כג.89)ראה קיח, תהלים ג.90)ע"פ צח, תהלים

ואילך).91) 240 ע' ואילך. 213 ע' (לעיל תמוז די"ב ה.92)בשיחות מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ללא בתכלית מוחלט ביטול הוא לאלוקות הביטול שבו העולם «¬ƒ

ה  היפך של מציאות של מקום נתינת ÔÈÚקדושהכל eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿«
‡Ît‰˙‡,לאור וחושך לטוב E¯e‚Èרע ‡Ï ˙eÏÈˆ‡aL ÌeMÓ ƒ¿«¿»ƒ∆«¬ƒ…¿¿

Ú¯82 רצוייה בלתי מציאות אין ‰e¯a¯ומלכתחילה ˙eÓÏL È¯‰Â ,[ ««¬≈¿≈«≈
לקדושה  והעלאתו והחושך הרע של

‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆ƒ¿«¿»
‡˜Âc לטוב נהפך עצמו הרע כאשר «¿»

לאור. נהפך עצמו והחושך

BÈÚ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Á¿≈¿«≈∆ƒƒ¿»
ÏL הריי"צ ‰Ïe‡b‰הרבי ÏÚa ∆«««¿»

,BÓLa ÊÓe¯n‰ ,Êenz ·"Èc¿««¿»ƒ¿
יצחק", ÏL"יוסף BÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»∆

·e˙kL BÓk ‡e‰ ÛÒBÈ83‰l‡ ≈¿∆»≈∆
¯‡·Óe ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz¿«¬…≈¿…»

‰Êa84 החסידות e‰L‡בתורת »∆∆
·˜ÚÈc) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«¬…

שלו  Œ‰‡È¯·aה"תולדות" (ƒ¿ƒ»
ÛÒBÈc ÔÙB‡·e ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿∆¿≈

¯Á‡ Ôa ÈÏ 'ÈÂ‰85Le¯ÈÙk , ¬»»ƒ≈«≈¿≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡86 «¿«∆«∆∆

‡e‰L ,'Ôa' '¯Á‡'‰Ó ˙BNÚÏ«¬≈««≈≈∆
˙ÈÁa ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿ƒ«

‡Ît‰˙‡ מהותי שינוי של באופן ƒ¿«¿»
הקצה. אל הקצה מן

ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆn‰ ÔÈa ÈÓÈa Ìb הימים «ƒ≈≈«¿»ƒ

עשר  שבעה באב,שבין לתשעה בתמוז

המאמר  נאמר שבה התקופה

˙Áp‰ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e)ƒ¿»«¿≈«»«

ÁÈpÓ ‰"aw‰" ˙BÈ‰Ï ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆«¿≈∆¬ƒƒ¿«»»«ƒ«
,L‡¯ ÏL ÔÈÏÈÙz Ìb ÏÏBk ,"ÔÈÏÈÙzשהם,‡Ît‰˙‡ ˙ÈÁa ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ∆…¿ƒ«ƒ¿«¿»

לעיל  ÈzÎÙ‰Âכאמור „eÚi‰ ÌÈe˜iL ‡·ÌÏ("אתהפכא")), ∆¿««ƒ¿»«¿ƒ∆¿»
ÔBNNÏ87ÈÂ ,el‡ ÌÈÓÈ eÎÙ‰ בין" ÔBNNÏהמצרים"של ¿»¿≈»¿»ƒ≈¿»

‰ÁÓNÏe88‰Ïe‡ba , ¿ƒ¿»«¿»
BÓÎe ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿
‰˙È‰L Êenz ·"È ˙Ïe‡‚aƒ¿««∆»¿»
˙‡ÏÙ ‡È‰Œc ÔÙB‡a¿∆¿ƒƒ¿»

eÈÈÚa89, ונפלאות בניסים גאולה ¿≈≈
לעיניים  הנראה ∆¿ÔÙB‡·eבאופן

'eÎ ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L90, ∆»»«¿≈»∆
Ì‰L „ÚÂ אלה אומות העולם, ¿«∆≈

המאסר  את ‰e„Bשעשו ÌÓˆÚa¿«¿»
¯‡·Ók) Èq ÔÙB‡a ‰Ê ‰È‰L∆»»∆¿∆ƒƒ«¿…»

ÏÈÚÏ91,"eÏ ‰È‰z Ôk"Â ,( ¿≈¿≈ƒ¿∆»
מהגלות  השלימה בגאולה כעת

„B·k ‰Ï‚Â „eÚi‰ ÌÈe˜iL∆¿««ƒ¿ƒ¿»¿
ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â כולל ‰' ¿»»»»«¿»

העולם  ac¯אומות 'ÈÂ‰ Èt Èk92, ƒƒ¬»»ƒ≈
‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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

`ziixadàðîé÷Bàc ,ïéúéðúnîxeriydy dzpeeka epcnrdy - ¦©§¦¦§¦§¨
aäàøiL éãk,ynn einbel `ln `le ,einbel `lnkénð éëäjk - §¥¤¥¨¤¨¦©¦

a xeriydy ,`ziixad z` yxtp mbäàøiL éãk.einbel `lnk §¥¤¥¨¤
:`xnbd dywneðééä ,éëä éàzhiyøæòéìà éaø`lnk' xn`y ¦¨¦©§©¦¡¦¤¤

:`xnbd zvxzn .'einbeleäééðéa àkéà`ed zehiyd oia lcadd - ¦¨¥©§
a÷eçc åéîâeì àìî,ixnbl `ln eciv oi`y -aiign xfril` iax §Ÿ§¨¨

einbel `lnka `l` aiig epi` lld zial la` ,dfk xeriya mb

.geixa
é÷úî,ïk íà ,àéòLBä áø dì ó`lnk `ed xeriyd lld zialy ©§¦¨©©§¨¦¥

,ziriaxn zegt ipepia mc`a `edy ,eit ly cg` cvdéì äåä£¨¥
ef zwelgnìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewîziay mipicd on - ¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

aiign i`ny zia ixdy ,mixingn lld ziae miliwn i`nywx mi
mdixac z` zepyl `pzl el did ,ok m`e .ziriax xeriya

.`xnegl lld ziay zewelgnd x`y mr zeicr zkqna,déì øîà̈©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

המשך ביאור למס יומא ליום רביעי עמ' א



יח

.*z"iy'd a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y zgiy .c"qa
(מהורש"ב)‡ אדמו"ר של במאמר איתא – אב חודש מברכים זה הש"ק שביום – אב חודש אודות .

רחמים:1נ"ע  שענינו אב בחודש הי' שהחורבן מה מובן אינו שלכאורה

כמ"ש  רחמים, על מורה – למטה,2אב מלמעלה ב', א' אב, דתיבת האותיות סדר וגם אב". "כרחם
בזהר  כדאיתא רחמים, על למטה 3מורה ומלמעלה וגבורות, דינים הוא למעלה מלמטה האותיות שסדר

נידון  העולם ר', ש' ת' מלמטלמ"ע, שסדרו תשרי, בחודש שלכן, רחמים, שסדרו 4הוא אב, וחודש ,
רחמים. הוא ב', א' מלמעלמ"ט,

חטא  וכן ושני, ראשון בית חורבן ֿ פורעניות של ענינים כו"כ בו שאירעו שהחודש יתכן ואיך
תענית  במסכת שנימנו דברים החמשה וכל החורבן, על המקור שהי' שמורה 5המרגלים אב בשם נקרא ֿ

דוקא? רחמים על

אביך" מוסר בני "שמע ע"ד שזהו בהמאמר מוסר"6ומבאר שוחרו "ואוהבו של 7, הו"ע שבחיצוניות ,
רחמים. של הו"ע בפנימיות אבל וגבורה, דין

בזה:· הענין לומר ויש .

הרעות  תצא לא ית' מאתו שהרי רחמים, הם הענינים שכל היא עמו 8האמת עם ההנהגה ובפרט ,
גדולים  רחמים ויש נגלים, רחמים שיש אלא, וברחמים, בחסד בודאי ה"ה מרעיתו, וצאן בניו שהם ישראל
דין  של בלבוש אם כי להתגלות, יכולים אינם מעלתם גודל שבגלל השתלשלות, מסדר למעלה יותר,

דוקא.

בזה: וההסברה

ד  של ומצב מעמד כשיש הוא דוקא גדולים ברחמים כמו הצורך הרחמים שיתגלו אפשר אי ואז ין,
דוקא. דין של בלבוש להתעלם הרחמים צריכים ולכן הדין, מדת של ההתנגדות שישנה כיון שהם,

אזי  – התנגדות לה תהי' שלא הדין מדת את מפצים שעי"ז – דין של בלבוש מתעלמים וכשהרחמים
איןֿסוף  עד ביותר, גדולים רחמים להמשיך שיכולים נוספת, מעלה .9ישנה

שבו  דין של לבוש הם הפורענות עניני כי, – הרחמים על שמורה אב בשם זה חודש נקרא ולכן
ביותר. גדולים רחמים מתעלמים

אב:‚ מנחם חודש שמברכים – החודש  מברכים בשבת ניתוסף ובזה .

אבל  מנחם), תיבת (בלי "אב" הוא גט, בכתיבת כמו תורה, ע"פ לשטרות בנוגע החודש של שמו
אב" "מנחם החודש של שמו שקורין הוא) (תורה ישראל מנהג החודש .10בברכת

לומר: יש הדבר ובטעם

ההכנה  ימי שהם ר"ח שלפני הימים גם (כולל החודש בכל להמשיך היא החודש דברכת הכוונה
התגלות  היינו, דוקא, היגון לאחרי הוא ה"נחמה" ענין כללות אשר, ולנחמה", ד"לישועה הענין לחודש)

לעיל  (כמדובר שלפנ"ז היגון של ).11הפנימיות
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ונדפס  (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
ואילך. 490 ואילך. 481 ואילך. 476 ע' חי"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא
(1– ואילך). ריח ע' עת"ר בסה"מ (נדפס עת"ר נחמו ד"ה

(ראה  נ"ע אאזמו"ר כ"ק מכתבי כתי"ק: בגוף כתוב המאמר בראש
ואילך). ב'קצז ע' ואתחנן אוה"ת

יב.2) קג, תהלים
ב.3) נא, ח"ב
א.4) טז, ר"ה

ואילך.5) סע"א כו,
ח.6) א, משלי
כד.7) יג, שם
ג.8) פנ"א, ב"ר וראה לח. ג, איכה ראה
סה"מ 9) ואילך. סע"א מח, בחוקותי לקו"ת ראה – זה בכל

ואילך. (הב') 7 ע' תש"ט
וש"נ.10) .214 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
(11.(113 ע' (לעיל סי"ג שלח ש"פ שיחת
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גדולים  רחמים להמשכת (לא היא שהכוונה – אב" "מנחם – החודש של בשמו גם מדגישים זה וענין
טפחים. מעשרה למטה גם בגילוי, גדולים רחמים להמשכת אלא) דין, של בלבוש שמתעלמים כפי

המסופר  שנת 12וע"ד על שרמזו ה"קץ" ע"ד הצ"צ אדמו"ר אביו אצל שאל מהר"ש אדמו"ר שכאשר
הנשמה  פנימיות גילוי הו"ע המשיח ביאת ווילסטו", "וואס ענהו, ואביו נדפס 13תר"ח, והרי , ָ

אדמו"ר  לו אמר – הנשמה פנימיות גילוי נעשה שעי"ז התורה פנימיות גילוי שהוא הלקוטיֿתורה
טפחים"! מעשרה למטה המשיח ביאת האבן אבער ווילן "מיר ָָמהר"ש:

***

אדמו"ר „ לשון דיוק לבאר יש – דוקא אב בחודש גדולים רחמים המשכת ע"ד לעיל האמור ע"פ .
זה  דיום תניא בהשיעור :14הזקן

מדו  הי"ג "ולכן לשונו: וכמ"ש וזה הפגמים כל מנקים הרחמים ונקה".15ת ופשע עון נושא

ונקה", ופשע עון "נושא התיבות מהפסוק שמעתיק – הזקן אדמו"ר של לשונו דיוק להבין וצריך
שבינתיים? "וחטאה" תיבת ומשמיט

בזה: והביאור

לכפר  כדי היא, השתלשלות, מסדר שלמעלה גדולים רחמים הרחמים, מדות י"ג התגלות
ע"י  נעשית עליהם שהכפרה לשגגות, בנוגע משא"כ לגמרי, הטמאות קליפות מג' שהם הזדונות על

מדה"ר. י"ג בהתגלות צורך ואין קרבנות,

באגה"ק  כמארז"ל 16וכמבואר צדיקים, דפטירת העילוי לגודל פרה,17בנוגע לפ' מרים פ' נסמכה למה
ונוצר  תיקון הארת "גילוי ישנו הצדיק שבפטירת – מכפרת צדיקים מיתת אף מכפרת פרה מה לך לומר
"אין  הארץ", "בקרב אלא השמים בשמי [לא הארץ בקרב ישועות "פועל זה וגילוי מדה"ר, מי"ג חסד",
קליפות  מג' שהן הזדונות על גם אף הדור עון על  לכפר  וחומריות], ארציות ארץ", פון מיטן סאמע ַדי
מטה  ולמטה וכו' אבות אבי שהוא אף מת טומאת ש"מטהרת אדומה פרה כמו מנוגה", שלמטה הטמאות
מכפרים  אינן . . שבנוגה מנה"ב מ"ן העלאת בחי' (ש)הן המזבח גבי שעל "הקרבנות משא"כ מנוגה",

שמנוגה". נה"ב מהתגברות שהן השגגות על אלא

התיבות  מהפסוק מעתיק הפגמים", כל מנקים הרחמים מדות ש"י"ג מבאר הזקן כשאדמו"ר ולכן,
צורך  אין (חטאה) השגגות על הכפרה שבשביל כיון – "וחטאה" תיבת ומשמיט ונקה", ופשע עון "נושא

מדה"ר. י"ג בהתגלות

ינקה", לא "ונקה הפסוק סוף מצד שזהו לומר, יש – "וחטאה" תיבת גם נאמר שבפסוק והטעם
חז"ל  "אינו 18כדרשת (בשוגג) "חטאה" על שגם ללמדנו, שבים", לשאינן מנקה ואינו לשבים הוא "מנקה

רש"י  (כמ"ש כפרה" צריכין "השוגגין שגם כיון שבים", לשאינן "מהתגברות 19מנקה הן השגגות גם כי ,(
אודות  שמדובר בתניא משא"כ זו); להתגברות בא הי' לא בתחלה פתח להם פותח הי' לא (ואילו נה"ב"

בהתג  לשבים") ("מנקה התשובה להוסיף פעולת וצורך מקום אין הפגמים, כל לנקות מדה"ר י"ג לות
הפסוק  שבסיום ינקה" ד"לא ומצב למעמד ביחס שנאמרה "וחטאה" .20תיבת

***

השבוע:‰ בפרשת גם מוזכר גדולים) רחמים מדה"ר, י"ג התגלות נעשית ידה (שעל התשובה ענין .

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

וש"נ.12) .18 ס"ע לעיל גם ראה
ס"ד.13) אגה"ק תניא עיין
א).14) (צח, פ"ח אגה"ת
ז.15) לד, תשא
כח.16) סימן

רע"א.17) כח, מו"ק
רע"א.18) פו, יומא
ה.19) ט, נח פרש"י וראה תולה). (ד"ה שבועות מס' ריש
(2014 הערה 1058 ע' ח"ד בלקו"ש (בקיצור) נדפס זה סעיף

.(5 הערה 426 ע' (חי"ט
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ע"י  – לארץ הכניסה קודם שנה הארבעים לסיום קרוב – בנ"י מנין אודות מדובר השבוע בפרשת
ואבירם  דתן גם נזכרו ראובן, דשבט ובהמנין הכהן. ואלעזר ואבירם 21משה דתן "הוא בכתוב וממשיך ,

גו'" קורח ואת אותם ותבלע פי' את הארץ ותפתח ה' על בהצותם גו' משה על הצו אשר העדה ,22קריאי
מתו" לא קורח "ובני מוסיף להם 23ולאח"ז נתבצר לפיכך בלבם תשובה הרהרו המחלוקת ש"בשעת כיון ,

שם" וישבו בגהינם גבוה .24מקום

הועילה  אותם", ותבלע פי' את הארץ ש"ותפתח לאחרי שאפילו – התשובה מעלת גודל מודגש ובזה
וכמ"ש  כו'", גבוה מקום להם ש"נתבצר ויעל".25התשובה (ואעפ"כ) שאול "מוריד

Â:השבוע בפרשת בנ"י מנין בסיפור תמוה דבר ולבאר להוסיף ויש .

היו  לא שכבר משפחות גם נזכרו למה עתה, הנמצאים בנ"י מספר את לידע היא המנין שמטרת כיון
ותבלע  פי' את הארץ ש"ותפתח הכתוב בהמשך שמפורש אף ואבירם, דתן – ראובן בשבט בעולם:

ואונן  ער – יהודה ובשבט כנען"?!26אותם", בארץ ואונן ער ש"וימת הכתוב בהמשך שמפורש אף ,

למה  שאלה תתעורר שלא כדי זכר מהם נשאר שלא ולהבהיר להזכירם הוצרך שהכתוב לומר ואין
מבניו  (ש)חסרו משפחות ה"חמש גם להזכיר צריך הכתוב הי' הא משום אי כי, אלה, משפחות נזכרו לא

בנימין" הכתו 27של הזכיר למה וא"כ, החסרות. המשפחות אודות להבהיר צורך שאין מוכח ומזה דתן , ב
דוקא? ואונן וער ואבירם

Ê שהרי] מלא "פינחס" ֿ פינחס לפרשת לארץ הכניסה קודם בנ"י דמנין השייכות ביאור בהקדם ויובן .
אחת  פעם ורק מלא נכתב מקום שבכל או מלא, אחת פעם ורק חסר נכתב מקום בכל אם הדעות לב'

חסר  יו"ד:28נכתב בתוספת מלא], ה"ה פינחס בפרשת הרי, ,

בזהר  ביהוסף"29איתא "עדות ה', בו שניתוסף ביוסף, כמו בהאי", דקני על בפינחס איתוסף ,30"י'
דשמירת  בהענין מעלתם שבגלל היינו, עדות", בההוא ואחיד בשכינתא בה אתקשר מהאי גרמי' "דנטיר 
(ביהוסף). ה"א (בפינחס) יו"ד אותיות אצלם ניתוספו וכנס"י, דהקב"ה ההתקשרות תלוי' שבזה הברית,

כמבואר  הברית, דשמירת הענין מודגש בנ"י במנין שגם – בנ"י למנין (ביו"ד) דפינחס השייכות וזוהי
בפרשתנו  רש"י אני 31בפירוש מעיד לומר, זה, מצד ויו"ד זה מצד ה"א עליהם, שמו הקב"ה ש"הטיל

יֿה". שבטי באמותיהם).. המצריים שלטו (שלא אבותיהם בני שהם עליהם

ע"פ  בפשטות, לומר יש דוקא, יֿה אותיות בב' היא הברית שמירת על שהעדות והטעם
באשה",32מארז"ל  וה"י באיש יו"ד ביניהן, ושיכנו שמו את חילק "שהרי ביניהן", שכינה זכו ואשה "איש

קדושים. וכולם טהורים שכולם עדות מהוות  יֿה האותיות ב' ולכן,

Á ואונן ער "וימת נזכר לארץ, הכניסה קודם פינחס, בפרשת בנ"י שבמנין הטעם לבאר יש עפ"ז .
כנען": בארץ

השלימות.33ידוע  בתכלית לארץ הכניסה הגאולה, את מעכב הברית) שמירת (העדר ואונן דער שהחטא

בתו"א  הזקן אדמו"ר (מדרושי ויחי פרשת על חסידות בדרושי מו"ח 34מבואר כ"ק לדרושי ועד
את 35אדמו"ר  אודה "הפעם דיהודה, העבודה גם צ"ל ולוי, שמעון דראובן העבודה עניני על שנוסף (
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ט.21) כו,
טֿיו"ד.22) שם,
יא.23) שם,
עה"פ.24) פרש"י
ו.25) ב, שמואלֿא
יט.26) כו,
כד.27) יג; שם, פרש"י
שם.28) למורה שי אנשים. שמות גיטין הל' שמואל בית ראה

ב. (נז, בזח"ג מלא פינחס בענין וראה ועוד. שם. גיטין ובטיב
ע' ח"ח לקו"ש פרשתנו. ריש שי מנחת ב). רלו, א. רכ, ב. ריג,

ע' ריש חכ"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש .32 הערה 355
עח.

ב.29) ריג, פרשתנו
ו.30) פא, תהלים
ה.31) כו,
ובפרש"י.32) א יז, סוטה
בסהמ"צ 33) ג"כ ועיין כ. נט, ישעי' עה"פ להאריז"ל ל"ת

ספ"א. פו"ר מצות להצ"צ
ויחי.34) ר"פ
ואילך.35) מה ע' תרפ"ח סה"מ
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מלדת" "ותעמוד שלכן העבודה, שלימות כו'36ה'", עיכוב להיות יכול יהודה של בזרעו גם ואעפ"כ, .
וכנס"י. דהקב"ה ההתקשרות תלוי' זה שבענין כיון ואונן, דער החטא ע"י 

שיכול  הענין שלילת הכתוב ומדגיש חוזר – לארץ הכניסה קודם בנ"י מנין אודות כשמדובר ולכן,
לארץ. הכניסה ח"ו לעכב

Ë יתכן איך – הענינים כל ומתקן לתקן שבכחו רבינו, משה שישנו כיון לשאלה: מקום יש ועדיין .
ענין"?! דעם אט דערלאזן ער האט "ווי זה, עיכוב ָָָשישאר

משה": על הצו אשר העדה קריאי ואבירם דתן "הוא – לפנ"ז כמוזכר – לזה והמענה

ראשי  שהיו עדה" נשיאי ומאתיים ה"חמשים עליהם ונלוו העדה", "קריאי אמנם היו ואבירם דתן
לתלות)37סנהדראות  במה לו הי' מ"מ, הטעתו", ש"עינו (ואף הי'" ש"פיקח קורח וכן אעפ"כ,38, אבל ,

כמ"ש  ה'", על "בהצותם ה"ז משה", על ש"הצו שהאמונה 39כיון היינו, עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו
בה' האמונה העדר עם קשורה במשה האמונה העדר ובמילא, זב"ז, קשורות עבדו ובמשה ,40בה'

לארץ. הכניסה אצלם נתעכבה מזה וכתוצאה

לא  קורח "ובני בכתוב: ומסיים שממשיך כפי – התשובה מועילה כזה ומצב במעמד גם ואעפ"כ,
כנ"ל. מתו",

על  ד"הצו הענין שלילת להדגיש כדי – לארץ הכניסה קודם בנ"י במנין ואבירם דתן גם נזכרו ולכן
לארץ. הכניסה ח"ו לעכב שיכול משה"

***

È"בטל לא שבמנין ד"דבר התוקף בהם נעשה שעי"ז – ישראל בני דמנין מהענינים .41.

העמים" מכל "המעט הם בנ"י שכללות אע"פ מכללו 42ולכן, "מעט" שהם תומ"צ שומרי ובפרט ת ,
העולם  מכל  להתפעל מבלי התומ"צ דרך על בתוקף לעמוד כח לוקחים מניין הטוענים ישנם שלכן – בנ"י
שתבע  כפי אחרים, על גם שפועלים זאת, עוד אלא בתוקף, עמדם על שעומדים בלבד זו לא הרי, –

תמוז  די"ג בהשיחה מכבר, וואס 43הרבי נאר ("ניט אחרים להחיות גם אלא לבד, לחיות רק לא שצריכים ,ָָ
אנדערע"). אויך באלעבט מען נאר אליין, לעבט ַַַָמען

ולפנות  לרחוב לצאת עליו אלא בביהמ"ד, או בישיבה בהיותו רק לא צ"ל תומ"צ בעניני התוקף
בנוגע  ואפילו בתפלה, גדול טלית לובש אם אפילו יודע ואינו קטן, טלית לובש אם יודע שאינו ליהודי
מבקש  אינני כסף, ממך מבקש אינני יהודי, שמע לו: ולומר ומצבו, מעמדו יודע אינו תפילין להנחת
טובה, לי תעשה יום! בכל ("אנטאן")) להניחם הפחות (לכל תפילין שתניח רק רצוני דבר, שום ָָממך
לזרעך  טובה ותעשה אבינו, ליעקב עד זקניך וזקני וזקניך להוריך טובה תעשה טובה, לעצמך תעשה

המשיח! ביאת עד הדורות כל סוף עד אחריך

עמו, נעשה מה יודע אינו מכירו, שאינו לאדם לגשת הנימוס מדרך זה שאין לטעון מישהו יכול
דוחה  נפש שפיקוח – לזה והמענה פניו... על ניכר זה שאין כיון יהודי היותו בעובדת בטוח אינו ואפילו

הגל  את עליו מפקחין הספק על וגם גם 44הכל, (כולל הספק על שגם ברוחניות, לפקו"נ בנוגע ועד"ז ,
להחיותו. כדי הכל ולעשות להשתדל יש יהודי) הוא אם הספק

הגמרא  סיפור סבר 45וע"ד בשוקא כרבלתא לבישת דהוה כותית לההיא חזיי' אהבה בר אדא ש"רב
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לה.36) כט, ויצא
ובפרש"י.37) קורח ר"פ
ו.38) שם, פרש"י
לא.39) יד, בשלח
עה"פ.40) מכילתא ראה
ח"ד 41) לקו"ש וראה קי. ר"ס יו"ד שו"ע ב. ג, ביצה

וש"נ. בתחלתו.
לו).42) כו, פרשתנו בפרש"י (הובא ז ז, ואתחנן
(סה"מ 43) זו שנה תמוז יבֿיג בקונטרס נדפסה – בתחלתה

.333 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(262 ע' תש"י
ועוד.44) ואילך. א פב, יומא
א.45) כ, ברכות
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– זוזי" מאה בארבע שיימוה היא, דכותית מילתא אגלאי מינה, קרעי' קם היא ישראל דבת
תחילה  לברר להתאפק ממונו על חס לא רגעים, לאיזה איסור מדבר מישראל נפש הצלת ספק שמשום

ישראל! בת היא אם

שבין  בענינים להנהגתו גם נוגעת למקום אדם שבין בענינים הזולת בטובת שההשתדלות ולהוסיף,
לטובת  הנוגעים  ענינים לחבירו, אדם שבין לענינים בנוגע שבשלמא שטוענים כאלה דלא – לחבירו אדם

הזולת, בעניני להתערב צורך יש המדינה, שהם ישוב מצוות ובפרט למקום, אדם שבין בענינים משא"כ
בגמרא  שמצינו כפי – הקב"ה... של "שוטר" אינני שהרי אלי, נוגעת הזולת הנהגת אין בנוגע 46"חוקים",

חזא  עיני' דלי רישי' מעילוי' גלימא נפל . . חד ש"יומא דשמיא", ל"אימתא כסגולה הראש לכיסוי
מובן  ומזה  בגלוי ), גזילה אלא בחשאי, גניבה רק (לא גזילה באיסור ונכשל יצרי'" אלמי' לדיקלא
גם  שייכת תפילין, והנחת הראש כיסוי כמו למקום, אדם שבין בענינים הזולת בטובת שההשתדלות

וגזילה. גניבה לשלילת ועד לחבירו, אדם שבין לענינים

‡È ובלשון עצמו. עבודת אודות גם לזכור צריך הזולת, בטובת ההתעסקות עם בבד בד אמנם, .
תתעלם".47הכתוב  לא "ומבשרך – וכסיתו" ערום תראה ד"כי ההקדמה לאחרי ֿ

("באלעבן  הזולת את להחיות שבכחו דכיון הזולת, עם ההתעסקות שמספיקה החושבים ַישנם
אבל, פארטיק". אינגאנצן שוין ער איז זיך "מיט לגמרי, מוכן כבר בעצמו שהוא ראי' ה"ז ַַַאנדערע"),

בשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק שתובע כפי – היא זיך 48האמת אויף ("מ'דארף לשכוח אין עצמו על שגם ַֿ
פארגעסן"). ניט ַאויך

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בלשון שנקרא (כפי קלוגינקער" "דער מהותו:49היצה"ר, לפי לכאו"א בא – (

לברר  עצמו, עם העבודה שצ"ל היצר, טוען "פארֿזיך'דיקע", עצמם, על חושבים שמטבעם ַלאלה
כו'" הורשת לא שלך לפלטריא "סמוך הזולת, על לחשוב ולא שלו, ונה"ב כו'50הגוף ואבדת "אבדתו ,

קודמת" .51אבידתו

וכסיתו". ערום תראה כי בית תביא מרודים ועניים לחמך לרעב פרוס "הלא נאמר: כך על

שפקו"נ  כיון עצמו, על לחשוב אין פקו"נ של שבמצב היצר, טוען עסקנים, הם שמטבעם ולאלה
כולה. התורה כל דוחה

עוד  ליתן כדי ח"ו בשבת פתוחה חנותו את שישאיר ולטעון למישהו לבוא יכול שהיצר כך כדי [ועד
הקודש, לארץ להעלותם בשביל קעמּפ'ס") ּפ. ("ד. המעבר במחנות שנמצאים יהודים עבור לצדקה דולר

מובטח  ישראל בארץ אמות ד' המהלך עוה"ב"ש"כל בן שהוא "מדבר 52לו הוא אם ובפרט ,
זאגן"...].,53לשוןֿהקודש" צו שייך ניט גאר ָָ"איז

פארגעסן"). ניט אויך זיך אויף ("זאלסט מעצמך תשכח אל תתעלם", לא "ומבשרך נאמר: כך ַָעל

·È בשר דייקא, תתעלם)" (לא "מבשרך בשר, יש בעצמו לו שגם לשכוח אין עצמו. על לשכוח אין .
ולזככו. לבררו שצריך וחומרי, גס

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק על 54– ציצית ללבישת בנוגע פעם התבטא נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שאביו
דברים  – וויל"! איך וויפל קצב כשר'ן ביים קריגן איך קען פלייש פלייש?! דיינע דארף "איך בשרי: ַגוף

הדור! מנהיג להיות אח"כ שגדל ילד קינד", לעבעדיקן א "צו נאמרו ַאלו
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ב.46) קנו, שבת
ח"ב 47) קונטרסים סה"מ פכ"ז. תדבא"ר וראה ז. נח, ישעי'

א. תשכט, ח"ד לקו"ד סע"ב. שז,
זו 48) שנה פורים קונטרס – סט"ז תש"ד פורים שיחת ראה

.74 ע' תש"ד בסה"ש ולאח"ז .(145 ע' תש"י (סה"מ
ועוד.49) א. תקטז, ח"ג לקו"ד ראה

כד.50) יא, עקב ספרי
במשנה.51) – א לג, ב"מ
הי"א.52) פ"ה מלכים הל' רמב"ם וראה א. קיא, כתובות
סה"ג.53) פ"א שבת ירושלמי
(54.23 ע' ד חוברת "רשימות" ראה
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והדחה  מליחה שרי' צריך – האדם .55בשר  בעבודת :56וענינם

כמים" ש"נמשלו תורה דברי על קאי – במים כמ"ש 57שרי' התפלה, על וכן לבך".58, כמים "שפכי

דם  (משא"כ הבשר של קאך") ("דער והרתיחה החום הסרת היינו, מהבשר, הדם הסרת – ָמליחה
קדושה). של דם שהוא המזבח ע"ג הנזרק

והרתיחה, החום דהסרת מהעבודה ישות בו יתוסף שלא היינו, ניכרת, תהי' לא הדם שהסרת – והדחה
בעל  וגם צדיק, הנני ועתה מעצמי, שהוצאתי הדם הנה ראו, לומר: זיך", צאצקען און ארומגיין זאל ַַָ"ער

המליחה. לאחרי ("אראּפֿשוויינקען") הדחה צ"ל ולכן ַָתשובה...

***

‚È לעיל דובר בנוגע 59. ענינים כמה והבהיר הוראות אדמו"ר מו"ח כ"ק נתן האחרונה שבתקופה
שלאח"ז. בזמן להנהגה

דאשתקד  תמוז י"ג קאּפיטל 60בשיחת א טאג אלע זאגן דארף חסיד "יעדער אדמו"ר: מו"ח כ"ק ַַַַָָאמר 
דער  ווערן נקלט זיי ביי זאל עס און ווערן נמשך זיי ביי זאל רביים די פון זכות דער אז ביחוד ַָָתהלים
הרביים  זכות שתומשך ביחוד תהלים קאּפיטל יום בכל לומר צריך חסיד (כל ּפנימיות" א אין אור ַַגילוי

בפנימיות). אור הגילוי ויוקלט

ע"ד  ההוראה נאמרה לא ואעפ"כ, הבעש"ט, של מזמנו כבר קיימת הרביים של ההשפעה ולכאורה:
תש"ט! תמוז י"ב עד – בפנימיות אור  הגילוי וקליטת הרביים של זכותם להמשכת תהלים קאּפיטל ַאמירת

למספר  המתאים הרבי של הקאּפיטל את לומר ימשיך חסיד שכל היתה בזה שהכוונה לומר, ַויש
.61שנותיו 

נתעוררו  שבט יו"ד לאחרי אבל ע'), (מזמור הרבי של הקאּפיטל את אומרים שהיו חסידים ַישנם
אצלם  נתעוררו הרבי, של הולדתו יום תמוז, י"ב לאחרי ועתה, לאו. אם להמשיך האם ספקות אצלם
שייך  ההסתלקות לאחרי גם האם – ע"א מזמור להתחיל או ע' מזמור באמירת להמשיך האם ספקות

בשנים  וגידול .62הוספה

לומר  צריך חסיד שכל דין, בעלמא חיותו בחיים האחרון תמוז בי"ג באמרו הרבי הבהיר זו שאלה
אור  הגילוי ויוקלט הרבי של זכותו תומשך שעי"ז הרבי, של הקאּפיטל תהלים, קאּפיטל יום ַַבכל

בפנימיות.

השיחה  רשימת וגם זו, הוראה ידעו כולם לא בשעתו אבל , אשתקד, תמוז בי"ג הרבי אמר זו הוראה
לכל. ונתפרסם נדפס ועכשיו זה. על ידע לא ההמון ואילו יחידים, אצל היתה

„È לאחרי) שלאח"ז לזמן בנוגע ולהורות להבהיר היתה בהם שהכוונה אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי .
הוא" נאמן ביתי "בכל במשה כמ"ש – הדבר וטעם בפירוש, נאמרו לא ומבואר 63הסתלקותו), ,

שלא 64בספרים  בכך מתבטאת שהנאמנות דבר) איזה שם ליקח שייך כשלא נאמנות שייך מה (דלכאורה,
מגלה"). מען איז זעט מען וואס אלץ ("ניט מגלים שרואים מה ַָכל
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יום"55) ב"היום (נעתק 175 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם ראה
אלול). כו

(561059 ע' ח"ד בלקו"ש נדפס – הסעיף סוף עד מכאן
.23 הערה

ה"ט.57) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם
יט.58) ב, איכה
תמוז 59) י"ב שיחת .(120 ע' (לעיל ס"ב חוקת ש"פ שיחת

.(129 ע' (לעיל ס"ד
ס"ע 60) תש"י (סה"מ זו שנה תמוז יבֿיג קונטרס – סי"א

.335 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז ואילך). 263
ע'61) ח"י לא. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

וש"נ. נג.
(וראה 62) שם ובצפע"נ ה"ד פ"ח תשובה הל' רמב"ם עיין

סה"מ  .400 ס"ע ח"כ ואילך. 103 ע' ח"ה .496 ע' ח"ב לקו"ש גם
קנב). ע' ח"ב מלוקט

ז.63) יב, בהעלותך
ועוד.64) א. ע' לאזניא אתהלך – אדה"ז מאמרי ראה
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הור  ידועה הרי, חב"ד, בספרי זה סיפור ראיתי שלא [אף כמדומה המגיד אודות סיפור כ"ק ישנו את
ביראתֿשמים  לימוד לתועלת בכגוןֿדא אדמו"ר ממנו 65מו"ח להיפרד התלמידים א' אליו נכנס שפעם ,[

לו  סיפרו הועיל, וכשלא לעכבו, וניסו מנסיעתו, שיעכבוהו להחברייא אמר והמגיד לביתו, נסיעתו קודם
להאמין, יכול הי' לא החסיד אליין"). מגיד דעם פון שטאמט ("עס המגיד הוראת ע"פ זאת ַַשעושים
להיפרד  כדי הפעם עוד להכנס החליט ולכן רצה, לא  המגיד אצל לשאול ממנו. נפרד בעצמו שהמגיד כיון
רואים  באמרו, קען"... חסיד א ווי אּפגעזידלט זיי ער "האט ובצאתו, עוה"פ, ממנו נפרד המגיד ַָָמהמגיד.
מנסיעתו, שיעכבוהו עוה"פ להחברייא ואמר המגיד חזר בינתיים נוספת. פעם ממני נפרד שהמגיד אתם
שמע  לא דבר של שבסופו עד פעמים, כמה הי' וכן עיכבוהו, ושוב ממנו, להיפרד המגיד אל שוב ונכנס
אמר  לא למה כו', שידע כיון ושאלוהו, להמגיד אח"כ נכנסו נעדר. לביתו ובבואו לדרכו, ויצא אליהם

לגלות  מותר דבר כל לא הוא", נאמן ביתי "בכל – לזה והמענה יסע? שלא בפירוש .66לו

ÂË ולא ברמז  כתב למה – עתידות עניני הרבי כתב והקדושה" שב"הקריאה כך על מישהו שאל פעם .
עתידות. לומר הפסיק זמן משך לאחרי  ולמה בגלוי,

בזה: והענין

עושה  הי' עתידות", "יודע בתור אּפשטעמּפלען") אים ("מ'זאל להתפרסם הרבי של רצונו הי' ָָאילו
כלל, ענינו זה אין אבל, זאת,

פעם  דובר כיו"ב 67– ענינים בגלל ולא עתידות, יודע הוא הרבי אם בכלל נוגע לא חסידים שאצל
– הרבי שהוא זה העיקר לרבי, ההתקשרות נעשית

הענין  לצורך מסויימת במדה אם, כי הוא", נאמן ביתי "בכל שהרי, סתם, עתידות גילה לא ולכן,
לתשובה". ד"לאלתר

ÊË.כך כל מגלים היו לא שפעם אע"פ ענינים, ריבוי הרבי גילה האחרונה בתקופה בכלל .

דאשתקד  הפסח חג גילה 68בשיחת לא עתה שעד דבר לגלות שהחליט אדמו"ר מו"ח כ"ק ,69אמר
נפש"! מסירת א מיט טאן דאס מען דארף זיך, נוגע איז דאס "הגם ַַָָָוהוסיף,

זיין  אפילו "איינגעשטעלט איינגעשטעלט", זיך ער "האט להכלל שנוגע ענין שלצורך רואים ַַָומזה
נאמנות"!...

ÊÈ לעשות חששו אנשים והרבה מלחמה, אודות טומל") שטיקל ("א רעש איזה הי' האחרון בקיץ .ַ
חוותֿדעתו  לברר צדקה, של להקופה כסף הרבה ליתן נוהג שהי' עשיר, יהודי החליט וכו'. מסחר עסקי
ברכי  על שנתחנך כיון "ברייטקייט", היתה זה ליהודי לאו. אם ממלחמה לחשוש יש אם הרבי של
אצל  לשאול ממני וביקש אלי טילפן ולכן הרבי, אצל בעצמו לשאול רצה לא אעפ"כ, אבל אמריקא...

כו'. המסחר יעשה לא שאז, מלחמה, תהי' לדעתו האם הרבי

למסור  "צינור" אלא שאינני כיון ולאידך, זו, שאלה על הרבי יענה מה לדעת רציתי אני שגם כיון
שאלתו. את פלוני של בשמו ושאלתי הרבי אל נכנסתי – לקפידא מקום יהי' לא פלוני, של שאלתו

מלחמה). נראית (לא מלחמה" קיין ניט זיך זעט "עס ואמר: חייך, בי, והביט עיניו את הרים הרבי

זה  סיפור פלוני יהודי לי הזכיר אחדים ימים .70לפני

***
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תשכ.65) ע' ח"ב מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש גם ראה
תט. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר

(66.(81 ע' (לעיל ס"ג סיון ראשֿחודש שיחת גם ראה
(67.(43 ע' (לעיל ס"ט אייר ב' שיחת
זו 68) שנה חה"פ קונטרס – ס"ל תש"ט שש"פ יום שיחת

.320 ע' תש"ט בסה"ש ולאח"ז .(188 ע' תש"י (סה"מ
און 69) . . סיפור א אין זיין מגלה דאס וועל "איך ַָוהמשיך:

אח"כ  שמסר הסיפורים בין אם ידוע לא – בכתב". זיין וועט ָדאס
זה. סיפור גם ישנו בכתב

הערת רעש 70) הי' זו שיחה דאמירת בהתקופה גם המו"ל:
סיפור  שליט"א אדמו"ר כ"ק סיפר הנראה, וכפי מלחמה, אודות
וכך  מלחמה. מפני לחשוש אין עתה שגם ההוה, למצב בקשר זה
ע' ח"ג (אגרותֿקודש זו שנה אלול מי"ז במכתב בפירוש כותב
תהי' לא דעתי שלפי חדשים, שני כמלפני דברי הגדתי "כבר תנז):
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ÁÈ אורה בשערי מבאר האמצעי אדמו"ר "אחישנה"71. או "בעתה" הגאולה, אופני ב' בין 72ֿהחילוק
הקדושה. ניצוצות בהעלאת הבירורים עבודת לתועלת יותר טוב אופן איזה

הגמרא  דברי לאחרי זמן ריבוי – אלה בימינו הדעות 73אמנם, לשתי – הקיצין" כל "כלו שכבר
כלל. לחכות מבלי שתבוא, עת בכל טוב היותר באופן הגאולה תהי' "אחישנה") או ("בעתה"

ממש. בימינו במהרה ולנחמה", "לישועה החודש דברכת הברכה שתקויים ויה"ר

1

2

3

4

5

ויתעסקו  מבוהלים יהיו לא ובמילא מלחמה, הקרובים בחדשים
כו'". בעניניו אחד כל

ואילך.71) פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער

א.72) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
ב.73) צז, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ד סיון )שבטח זהו מענה על מכתבי ששלחתי לו על כתבת הרה"ח ר' 

אברהם פאריז, באשר לא ידעתי כתבתו( ונהניתי לקרוא בו שכל העת וגם עתה מתעסק הוא בפעולות 

טובות בשדה החנוך הכשר. ובטח גם להבא ימשיך בעבודה הקדושה זו הנחוצה בכל עת ובפרט עתה 

וביותר באה"ק ת"ו.

בנוגע לשאלתו הפרטית, מה שמנהל עתה מו"מ בענין מוסד העומד תחת רשות מפלגה, הנה 

קצת פליאה בעיני, שהרי לכאורה הרי יכול להשקיע כחותיו באופן שיהי' בד' אמות של חב"ד, ואיני 

יודע עד עתה הסיבות שהעתיק מלוד, אבל בכל אופן אם רצונו לעבוד שלא בלוד ושלא תחת רשות 

מוסדות  ביסוד  בראש  חלק  לקחת  בידו  יש  ממכתבו  שנראה  שכיון  בזה,  הצעתי  הנה  דשם  הנהלה 

חינוך וגם באופן שהאמצעים לזה נמצאים שם על אתר, וכמו במוסד שהוא שואל חוות דעתי עתה 

במכתבו זה, הנה כדאי הוא שיתענין בהאפשר]ו[ת לייסד שם )באה"ק ת"ו( ג"כ מוסדות שיכנסו ברשת 

המוסדות חינוך שיסדו במרוקה ונקראים ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" 

אשר ברשת מוסדות חינוך אלו נמצאים מוסדות החל מלימוד אלף בית עד בית מדרש למורים ורבנים, 

ואף כי אין בידינו - לע"ע - לשלוח מכאן אמצעים גדולים, אבל על הוצאות קטנות לזמן הראשון בטח 

אוכל למצוא מקור לזה ובלבד שיהי' בזה ענין של ממש. לא רק המציאות, אלא ג"כ מתאים לכוונה 

הפנימית ובטח יודיעני פרטים בזה.

מובן שבאם אי אפשר לייסד מוסד ע"ד הנ"ל, אזי גם ההצעה להשתתף בעבודה של מוסד חנוך 

חרדי אף שקשור במפלגה, הנה הצעה זו נכונה היא.

לו  יזמין  והשי"ת  לשידוך,  בנוגע  הראוי  במרץ  שמשתדל  במכתבו  שכותב  מה  שימלא  אקוה 

זיווגו בקרוב ובאופן המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות.

בברכה להסתדרות מתאימה לפו"מ בגו"ר.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
,"...‰Ù‚Ó‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

ÍÎ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â
הפסוק  מן רש"י שמצטט המילים אחרי 1על "ויהי

" מוסיף הוא ישראל ebe"2'המגפה" מניית לציווי כרמז ,

ראש  את שאו משה... אל ה' "ויאמר כך: אחר המופיע
שנכנסו  לרועה "משל ומפרש: ישראל...", בני עדת כל

לידע  אותן מונה והוא בהן והרגו עדרו לתוך זאבים

הנותרות". מנין

רש"י  מפרש"י וכדברי רש"י 3בפשטות, כוונת ,

אחר "ויהי הפסוק מהדגשת מובן,dtbndהיא: "...
היה שהמנין לספר רק הכוונה המאורע xg`lשאין

גם4הקודם  אלא המגפה, ,xywa ומתעוררת – למגפה

ישראל? בני מנין לבין המגפה בין הקשר מהו השאלה:
והוא  לרועה... "משל באמצעות רש"י מסביר זאת את

הנותרות". מנין לידע אותן מונה

חידוש  אינו כבר המנין כי כך, להסביר קשה אך

לאחר התלמיד פרשת i"yxyאצל בתחילת פירש כבר

אותן מונה לפניו חבתן "מתוך dryבמדבר: lk,"
תקופה  לכל היא הכוונה שעה" "כל בביטוי כאשר

ישראל  בני במצב שינוי חל שם 5שבה שממשיך כפי ,
כשבא  בעגל... וכשנפלו ממצרים... "כשיצאו רש"י:

בעניננו, גם התלמיד מבין – שכינתו..." להשרות

לאחר  ישראל את למנות ציוה שהקדושֿברוךֿהוא
ש"וכשנפלו  כשם בדיוק לפניו", חבתן "מתוך המגפה

הנותרים". מנין לידע מנאן בעגל

כך  על לסמוך רוצה אינו שרש"י נאמר אם ואף

היה  די במדבר, בפרשת למד אשר את יזכור שהתלמיד

הנותרים". מנין "לידע בקיצור: הזכיר אילו

.·
È"˘¯ ‡È·Ó˘ Ï˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

להבין: יש לכך בנוסף

להבנת  רש"י, שמביא המשל, מוסיף מה א)
ופשוט  ברור הוא עצמו הנמשל גם לכאורה הנמשל?

המשל  ללא רועה6גם רבינו, משה שמסר : ישראל,
לדעת  כדי ישראל את מנה מרעיתו, צאן עבור נפשו

לרעות. שעליו הנותרות" "מנין

ה"משל מנין drexlב) לידע אותן מונה והוא ...

שבו "מנין drexdהנותרות", לדעת החפץ הוא
הקדושֿ שבו לנמשל, לכאורה, מתאים, אינו הנותרות",

– ולא lraברוךֿהוא ישראל, את למנות ציוה הצאן,
עצמו. מצד משה, ה"רועה", מרצון

הנמשל, כוונת את לפרש ניתן בדוחק
חשוב  שהיה דבר למשה ציוה שהקדושֿברוךֿהוא

dynl עדיין אך במשל, לרועה חשוב שזה כפי ,

קשה:

"בעל  על משל מלכתחילה להביא יכול היה רש"י

"רועה"? על ולא הצאן"

בתנחומא  מכך: יותר רבה 7ג) מובא 8ובבמדבר אכן
הוצרך  הצאן, על שנפל "לזאב הצאן 9lraמשל

ורש"י – "משלdpynלמנותם..." .drexl"...10וכותב

יותר: חזקה אף והתמיהה envrד) i"yx מביא
תשא  העגל 11בפרשת "מעשה לאחר ישראל בני במנין ,

על  החביבה לצאן "משל – מגפה" בהם שנכנס מפני
dilra בבקשה לרועה לו אמר ומשפסק דבר בה שנפל

ומדוע, – בהם..." נותרו כמה ודע צאני את מנה ממך
"משל כאן רש"י אומר ..."?drexlאפוא,
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וכ"ה 1) כ"ה. דקאפ' "יט" כאן צויין מפרשים (בכמה א. כו, פרשתנו
ה'"). "ויאמר קודם א כו, צויין ושם שי. במנחת

הטעם 2) וי"ל ליתא. – רש"י כת"י בכמה וכן דרש"י, שני בדפוס אבל
פירושו. בתוך המנין ענין שמזכיר דמספיק –

כאן.3) ושפ"ח טוב דבק
דסדר 4) מיותרות, אלו תיבות כל – הא משום דאם מזו, יתרה וי"ל

אמרינן  דלא פש"מ), ע"פ – (ובפרט בזמן הסדר על גם מורה הכתובים
ע"ז. והכרח ראי' כשיש כ"א בכתוב, ומאוחר מוקדם אין

(5– ובארוכה .4 ע' .(9 (הערה 2 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה
תשכ"ה. במדבר ש"פ שיחת

(תנחומא 6) במדרש איתא בזה שגם אף – הב' בפי' רש"י וכסגנון

כו'". כך כו' לרועה "מלה"ד בפנים): דלקמן ובמדב"ר
ד.7) פרשתנו
ז.8) פכ"א
כו'.9) הורד הצאן לתוך שנכנס הגירסא: בבמדב"ר

(אף 10) מדרש באיזה כזו גירסא רש"י שמצא מזה להוכיח אין אבל
– הרגילה) בגירסא ולא הנדידה בגירסא רש"י בחר למה אי"מ אז שגם
ה"ז  – וכיו"ב רבותינו" "אמרו כו'" "כדאיתא כותב אינו שרש"י מכיון כי
– מרז"ל מל' לשונו שינוי טעם לבאר שצריך אלא ולשונו, עצמו דברי

להתאימו כדי "משל eheytlשהוא ג"כ הובא כאן טוב ובלקח ש"מ.
"רז"ל". בשם רש"י ל' הובא ובבחיי כו'". לרועה

שקלים.11) פ' (באבער) דר"כ פסיקתא ט. תשא תנחומא וראה טז. ל,
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רש"י  אומר תשא, בפרשת (א) נוספים: הבדלים ה)
בה שנפל "שנכנסוxac"משל... – וכאן ,"mia`f12

את  במשל מדגיש הוא תשא, בפרשת (ב) עדרו"? לתוך
ואילו  עליו", חביבה שהיא "להודיע – החביבות ענין

כלל  נזכר זה אין הרועה, על במשל (ג)13כאן, ,
"לתוך  הצאן" "על הביטויים נאמרים במדרשים

רש"י6הצאן" ואילו –dpyn."עדרו "לתוך ואומר

.‚
?È˘ ˘Â¯ÈÙ È"˘¯ ‡È·Ó ÚÂ„Ó

כשיצאו  אחר: "דבר רש"י: ממשיך מכן לאחר
שקרב  עכשיו במנין, לו נמסרו למשה, ונמסרו ממצרים
מביא  מדוע מובן במנין". מחזירם צאנו ולהחזיר למות
והעיקרי, הראשון כפירוש ולא אחר" כ"דבר זה פירוש
לבין  "שאו..." שבין הקשר מובן אין זה פירוש לפי כי

המגפ  אחרי מהו 14ה "ויהי מובן: לא שני מצד אך .
את  רש"י מביא שבגללו הראשון בפירוש הקושי

זה  קושי אין שלפיו השני, ?15הפירוש

.„
ÔÓˆÚÏ˘Î "...È‰ÈÂ" ÌÈÏÓ· È"˘¯ ˙ÂÂÎ

הוא: לכך ההסבר

"ויהי  בין הקשר את רק כאן לפרש בא אינו רש"י
כבר  כאמור, זאת, את כי "שאו...", לבין המגפה" אחר
אלא  ובמדבר, תשא בפרשת רש"י מפירוש יודעים
המגפה  אחר "ויהי במילים מוקשה ענין לפרש כוונתו

כשלעצמן: וגו'"

פעור" לבעל שה"נצמדים מסופר בלק פרשת בסוף
שלח  – בישראל ה' אף "ויחר (א) אופנים: בשני נענשו

מגפה" ועשרים 16בהם ארבעה במגפה ו"המתים
איש 17אלף" הרגו ישראל שופטי "ויאמר... (ב) .

זאת18אנשיו" שמסביר כפי ,i"yx19 ואחד אחד "כל :
שמונה  ישראל ודייני שנים, הורג היה ישראל 20מדייני

בסנהדרין  כדאיתא אלפים, ושמונה חשבון 21רבוא לפי ,
יותר  היו ישראל שופטי עלֿידי שההרוגים יוצא, זה

ושבעים  .23אלף 22ממאה

מדוע  בפסוקנו: גדולה תמיהה מתעוררת זה לפי
"אחר בפסוק לדעת dtbndמודגש כדי היה שהמנין ,"

נותרו חשוב dtbndnכמה החישוב לפי אשר בעוד ,
איש  ש"הרגו מזה הנותרים" "מנין את לדעת יותר

פי מאשר יותר נהרגו ששם ממספר ray24אנשיו",
במגפה" ?!25"המתים
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ובמדב"ר 12) כבתנחומא ולא רבים) (ל' "זאבים" רש"י שכ' הטעם
חטאים**: ב' והיו בנ"י, חטא בסיבת באה המגפה כי י"ל, – ("זאב")*
דרגות), כמה מהנ"ל (ובכ"א פעור לבעל ויצמד מואב, בנות אל לזנות

רבים. ל' – "זאבים" כ' ולכן
הנ"ל.13) ובמדבר תשא בפ' פירושו על שסומך י"ל שבדוחק אף
שייך 14) המנין זה דלפי' שתי' (ומה שפ"ח וראה כאן. לדוד משכיל

"נקום  ב) (לא, מטות בפ' ועפמש"נ גו'" המדינים את "צרור לעיל למש"נ
ל" שייך שאי"ז לזה (נוסף הרי – גו'" תאסף אחר עדיין dtbndגו' הרי) ,"

מדין). במלחמת תלוי' משה דמיתת מטות בפ' מש"נ התלמיד למד לא
אלא 15) למנות לו הי' לא קשה ראשון "דלטעם בשפ"ח ומ"ש

– כאן) במג"ע הקשה (ועד"ז הנותרים" יודע הי' וממילא במגפה המתים
"מתוך  הוא שהמנין בפנים) (דלעיל במדבר ר"פ בפי' רש"י תירצו כבר

ozagשהוא "להודיע בפנים): (דלעיל תשא ובפרש"י ,"daiag,"עליו
מונה מל'mixzepdולכן כאן משנה שרש"י מה בפשטות מובן ובזה ,

כמה "לידע ובמקום מניןexqgהמדרש, "לידע כתב "zexzepd***"
וגם  .(11 בהערה שצויינו המדרשים מל' שם בתשא משנה (ועד"ז
כ"א  – חביבות משום אינו הרועה שמנין (ס"ה) בפנים דלקמן להביאור

שחסרו. לאלה ולא ל"הנותרות" רק שייך ה"ז – בעתיד להזהר בכדי
הפרשה  פתיחת קשה הא' דלפי' כ' כאן לדוד ומשכיל ברע"ב
(וראה  הפשט ע"ד בלימוד גם קושיא זו האם וצ"ע – הפסוק באמצע
הפרשה  (פתיחת זו קושיא ועוד: .(10 והערה ס"ב 459 ע' חט"ו לקו"ש

rvn`a ויהי" תיבות זה לפי (שהרי הב' לפי' גם מתורצת אינה הפסוק)

כאן). לדוד כבמשכיל להמנין, כלל שייכות אינן המגפה" אחרי
ובפרש"י.16) ג כה,
בלק.17) ס"פ
ה.18) שם,
ה"ב.19) פ"י סנהדרין ירושלמי וראה
אבל 20) שברמב"ן*****. רש"י ובל' שלפנינו**** בדפוסים כ"ה

ה"ד. פ"א סנהדרין בירושלמי וכ"ה רבוא". "שבעה א): (יח, בסנהדרין
כא  יח, יתרו בפרש"י החשבון וכמפורש ברש"י, כצ"ל ולכאורה שם. פ"י

אלפים) "(שמונת גם כאן רש"י פרט שלא ze`n(ומה yye דלא י"ל – "
לפרטם). חש

הגירסא 21) עפ"י (והוא רבוא" (אלף*) "י"ז שלפנינו: ברמב"ן כ"ה
ט"ו  ליסבאן): ודפוס כת"י (עפ"י שעוועל ובהוצאת רבוא"). "שמונה

רבוא.
ברש"י 22) אבל – להרגם הפסיקו שלא כ' י"ל") ("או ובחיי ברמב"ן
bxedמפורש: 'id.
עפ"י 23) (והוא רבוא" (אלף******) "י"ז שלפנינו: ברמב"ן כ"ה

ליסבאן): ודפוס כת"י (עפ"י שעוועל ובהוצאת רבוא"). "שמונה הגירסא
רבוא. ט"ו

ברש"י 24) אבל – להרגם הפסיקו שלא כ' י"ל") ("או ובחיי ברמב"ן
הורג. הי' מפורש:

רבוא".25) "שמונה גירסתנו עפ"י

.zncewd dxrday miyxcna `vnp "mia`f" 'ld (*
lrea oicn `edc yxetn daxc`e xert lral ixnf cnvpy epivn `l ixd ± cere .eic cala dfc rnyn (ci ,ck wla) "dnfa mliykdl" i"yx oeylnc xirdle (**

.n"k`e .mxebd `ed xert lra `hg j`c rnyn ± (my i"yxtae) minrt dnk aezkd oeylne ,zinx`
."'ek exqg dnk aeyg 'ek a`fl lyn mipnp miltepy dry lka jcnll" :(sl` mixyre drax` 'eb miznd eidie" t"dr) wla t"q x"acnan xirdle (***

.`zil df d"c ± i"yx i"zk dnka oke .i"yxc ipye oey`x qetcae (****
.dray :(i"zk i"tr) lreery z`vedae (*****

.gkenc c"dh ,dxe`kl ,ef daiz (******
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"משל רש"י מביא זו תמיהה ליישב drexlכדי
להלן.mia`fשנכנסו שיוסבר כפי ,"...

.‰
ÔÈÓ ÔÈ·Ï Ô‡ˆ‰ ÏÚ· È„ÈŒÏÚ ÔÈÓ ÔÈ· Ï„·‰‰

‰ÚÂ¯‰ È„ÈŒÏÚ
על  המצווה הצאן" "בעל בין בפשטות ההבדל
לבין  הנותרות", מנין "לידע צאנו את למנות הרועה

הוא: בעצמו הצאן את המונה "רועה"

לדעת  כדי הצאן את למנות מורה הצאן בעל כאשר
את  לבטא בכך מתכוון הוא הרי הנותרות" "מנין

zeaiag מנה" תשא: בפרשת רש"י שאומר כפי הצאן,
צאני... כלומר,ricedlאת עליו". חביבה שהיא

נותרו  שנספרים שהכבשים העובדה רק כאן חשובה
במה  אשם היה הרועה אם משנה זה ואין שלמים,
שלמות  היא העיקר – לא או האחרים לכבשים שאירע

בהם". ש"נותרו הצאן

"לידע  הצאן את מונה הרועה כאשר זאת, לעומת
חביבות  את להראות כדי זה אין הנותרות", מנין
– כרועה תפקידו בגלל בעיקר אלא ה"נותרות",

לשומרן xqnzdlבמטרה הנותרות", ל"צאן יותר
אחרת. בפעם דומה ממקרה

כאשר בעיקר מתאים שזה מובן drexdעלֿפיֿזה
כאשר  ואילו העדר. מן צאן בחסרון אשם עצמו חש
זאת, למנוע יכול היה לא שהרועה באופן הדבר אירע
"מנין  לדעת כדי הצאן את למנות ממנו נדרש אין אז

בעבודתו כי נפגם ely,drexkהנותרות", לא הצאן,
דבר.

בפרשת  הצאן", "בעל שבמשל ההבדל, מובן בכך
בה "שנפל רש"י אומר הרועה"xacתשא, וב"משל ,"

זאבים": "שנכנסו –

אין  ולכן מ"דבר", צאנו לשמור יכול אינו רועה
– יכול הוא אך דבר". בה "נפל כאשר אשם הוא
זאבים, מפני הצאן על לשמור – תפקידו זהו ואדרבה,
בהן" והרגו זאבים... "נכנסו ואם וכדומה, מקל ידי על

הרועה. אשמת זו הרי

" על במשל שבחביבותו lraולפיכך, הצאן",
"נפל  רש"י אומר הצאן, נפגע כיצד הבדל אין לצאנו
יותר  דומה היה תשא בפרשת (והמצב דבר" בה

ב"משל26ל"דבר" ואילו כדלהלן). ,drexl הוא "...
"נכנסו לאופן mia`fאומר נוגע כזה מקרה כי ,"...

ה"רועה". של התפקיד מילוי

.Â
Ï‚Ú‰ ‰˘ÚÓ· ·ˆÓÏ ‰Ù‚Ó· ·ˆÓ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
לעיל  שהוזכרה לתמיהה התשובה מובנת זה לפי
"משל  ידי על – המגפה" אחרי "ויהי המילים על

לרועה...":

זה  היה אנשיו" "איש הרגו ישראל" "שופטי כאשר
רבינו  ומשה למיתה, אותם ודנו שפטו שביתֿדין באופן
זאת  עקב ולמנות במותם, אשמה להרגיש היה יכול לא

ה"נותרים". את

קשורה  היתה שעצירתה ב"מגפה", היה כן לא אך
שאומר כפי בלק i"yxלמשה, פרשת "נתקבצו 27בסוף :

אסורה... זו משה להם אמר שמעון... של שבטו
פינחס  כאשר מכן, לאחר ורק הלכה", ממנו נתעלמה

הלכה..." ונזכר מעשה –28"ראה אז זמרי, את והרג
המגיפה" ממנו 29"ותעצר ש"נתעלמה הענין ואמנם, .

רש"י  שאומר כפי בכוונה, מלמעלה בא "כדי 26הלכה" ,
כלפי  רק הרי – לו" הראוי את ויטול פינחס שיבוא

אך בכך, אשם היה לא שמשה גלוי בעצמו dynשמים
שכחה  זו שהיתה לחשוב, היה שעיכבה 30יכול ,

המגפה  עצירת את .31בינתיים

"אחרי שהמנין רש"י, אומר על dtbndלכן מוסבר
"משל אותן mia`fשנכנסוdrexlידי מונה והוא ...

נדרש (א) אשר מנין זהו הנותרות": מנין ,dynnלידע
ה" מן הנותרות" מנין "לידע (ב) הוא dtbnהרועה, ,"

בדומה  להימנע משה, לדעת היה, שיכול ענין
היה mia`fל"שנכנסו ניתן לפחות, או עדרו...", לתוך

נותרות. יותר והיו הנזק, את להקטין

היה  תשא, בפרשת העגל, במעשה זאת לעומת
עונשי  לתוצאות קשר כלל לו היה ולא בהר, משה
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שם)26) (תשא רש"י שכתב העגל מעשה שאחר במנין משא"כ
בהם שנכנס מפני כו' למנותם (dtbn"שנצטווה "והרגו le`כו'" מצד

– כזֿכח) לב, תשא – איש" אלפי כשלשת גו' ויפל גו' אחיו את איש
ועיין  לוי. שבט ע"י מההרוגים יותר הי' במגפה הנופלים שמספר די"ל,

ואכ"מ. כ. שם, תשא פרש"י
ששם dpynשלכן27) – (11 בהערה (המצויין המדרש מלשון רש"י

.mia`fאיתא:
ו.28) כה,
ז.29) שם, פרש"י
ח.30) שם,
שענשו 31) – ועד דמן, שבת פ' הגדתו מאיחור ובמכש"כ ובפרט

) כב).i"yxtהכתוב טז, בשלח
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שמשה לכך מקום אין ולכן את drexkהחטא, ימנה
עצמו. מצד מרעיתו צאן

על  החביבה לצאן "משל (א) רש"י שם אומר לכן
dilra מצד אלא ה"רועה", מצד אינו שהמנין – "...

בדומה  זה (ב) כי הקדושֿברוךֿהוא, הצאן", "בעל
בה "שנפל בכך.xacלצאן אשם אינו שהרועה ,

" אצל כי למנותם מצווה lraוהקדושֿברוךֿהוא
בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי הצאן, חביבה הצאן"

.Ê
‰˘Ó ˙¯ÈËÙÏ ¯Â˘˜ ÔÈÓ‰

"חלק": אינו זה פירוש אך

ירחו" לירדן מעבר מואב "בערבות אז היו 32ישראל

"לא  הגזירה נגזרה וכבר ישראל, לארץ להיכנס מוכנים
אל  הזה הקהל את באה 33הארץ..."תביאו וממילא ,

עמיך"34העת  אל (משה) "ונאספת עלֿכן 35של אשר –
צלפחד  בנות ופרשת ישראל, בני מנין לאחר (מיד נאמר
העברים  הר אל "עלה למנין), בהמשך שהיתה

משה 36הזה..." על הקדושֿברוךֿהוא ציוה כך ואחר ,
יהושע  את .37לסמוך

של שמנין לדעת drexוכיון כדי כדלעיל, הוא,
מרעיתו צאן את להנהיג אליהם adl`כיצד להתמסר –

במנין  לשתף היה צריך – נוספות מפגיעות ולשומרם
את גם היהryediזה שצריך כאלעזר, ,skiz להיות

ישראל  ?38רועה

שעד  ידע שהקדושֿברוךֿהוא לומר, ניתן בדוחק
לכן  חדשים, מספר עוד יעברו משה של הסתלקותו

שבהם לחדשים לפחות למשה, המנין יהיה ed`חשוב
הרועה  .39עדיין

לאיֿ זה שהסבר כיון שיהיה seziyאך – יהושע
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ל"ויהי קשור המנין אין זה dtbndלפי ixg` אלא ,"
zenlל" axw,שני כפירוש רק רש"י מביאו ולכן ."

מקרא. של פשוטו לפי העיקרי הוא הראשון והפירוש

.Á
"˙ÈÓ¯‡ ÏÚÂ·" È·‚Ï ˙Â·È·Á ÔÈ‡

מצד  המנין כאן היה מדוע אכן, להבין: צריך אך
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`pey של ענין כאן ייתכן שלא ומובן, – הוא" זימה

zeaiag.כך עקב (ומנין)

הוא  ארמית בועל ההלכה: בדרך יומתק זה דבר
הרמב"ם  כלשון אשר בכל 43חטא, שאין הפסד בו "יש ,

דבר  לכל הוא בנו הערוה מן שהבן כמותו, העריות
בנו...", אינו הכותית מן והבן נחשב... ישראל ובכלל

הרוגוצ'ובי  שמסביר הוא 44וכפי זה חטא ידי שעל ,
בתרה". זרעם דאזיל ידי על מישראל נפשות "מאביד

יהיו,45כלומר  אשר יהיו האחרות, העבירות בכל :
ה"גבולות" את עוברים הקדושֿברוך46ֿאין שהציב

עבירה  שעוברים לאחר גם כי לעמים, ישראל בין הוא
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התירה 32) מי יתרו בת כי לאסור שאין הייתה זמרי שטענת ולהעיר
שם). (רש"י לך

חוקת.33) ס"פ
יב.34) כ, חוקת
(35– גו'" המדינים את "צרור יז) כה, (פרשתנו נצטווה שכבר ואף

וכדמוכח  אותם". לאייב "עליכם (כפרש"י) כ"א למלחמה, ציווי אי"ז
בדיבור אח"כ לו שנאמר בנ"י r"taמהא נקמת "נקום ב) לא, (מטות

צוה לא יח): (שם, פרשתנו פרש"י ראה אבל גו'". המדינים cinydlמאת
כו'.

טו.36) שם, פרש"י וראה יג. כז, פרשתנו
שם.37) פרש"י וראה יב. שם,
ואילך.38) יח שם,

כאן.39) מאלשיך ולהעיר
לארץ"40) ואכנס הגזירה הותרה "שמא משה חשב עדיין וגם:

)i"yxt.(יב שם, פרשתנו
מיתת 41) זמן הגיע לא עדיין סוף סוף ד"קשה בשפ"ח מ"ש אבל

כנ"ל  גו'", ונאספת גו' "עלה נאמר המנין לאחרי תיכף שהרי י"ל – משה"
כאן. רע"ב וראה בפנים.

ז.42) כה, בלק
יד.43) כד, בלק
ס"ב.44) סט"ז אה"ע ורמ"א בטור נעתק ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'
רסב.45) ע' פרשתנו – עה"ת
ואילך.46) 158 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
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ישראל  הבן 47נשארים אשר ארמית, בועל ואילו .
"אזיל  הוא מישראל" מ"נפשות להיות היה שצריך
נחשב  שהוא מדה, כנגד מדה הרי נכרי, ונהיה בתרה",

החביבות), ענין (לגבי מרעיתו לצאן "מחוץ"

להדבק  גורם זה "ודבר הרמב"ם: לשון כהמשך
מהם...", הקדושֿברוךֿהוא שהבדילנו בעכו"ם

מנין  "לידע חביבות של מנין כאן אין ולכן
"zexzepd מן "נותרים" אינם חטאו שלא אלו :

ביניהם. קשר כלל אין כאילו – החוטאים

.Ë
ÍÎÓ ˙Â„ÓÏ‰ ˙Â‡¯Â‰‰

הקצוות: בשני הוראות נלמדות מכך

בועל  של החטא פוגם כמה עד רואים אחד מצד
"שאזיל בכך רק אינו שה"הפסד" mrxfארמית,

מצאן  עלֿידיֿזה מתנתק עצמו החוטא גם אלא בתרה",

הקדושֿברוךֿהוא. של מרעיתו

והאחריות  הגדולה הזכות לגבי הוראה גם וזוהי

אפילו  ולעכב למחות בידם שיש אלה של העצומה
– זה בחטא ר"ל מלהיכשל אחת, פעם ואפילו יחיד,

ר"ל. בכך נכשלו שכבר אלו כולל

לצרכיהם, הדאגה שלגבי רואים, שני מצד ואילו
הרועה  – רבינו משה הרי וכדומה, זאבים מפני שמירה

יהודי  כל עבור נפשו שמוסר ישראל, כל של 48הנאמן

כאלו  ליהודים גם מתמסר הם 49– שגם כך כדי עד ,

לצאן מנין ezirxnנחשבים "לידע הוא והמנין ,

zexzepd"50"מ חלק הם גם ,excr אין – מכך ויותר ,"
המחנה" "בקצה חלק "51הם אלא ,jez,"עדרו

נעשית זו שלהם dxezוהנהגה יהודי. לכל והוראה
עבדי.52אומרים  משה תורת זכרו :

(c"lyz qgpit t"y zgiyn)
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ה.47) טז, קורח פרש"י ראה
רע"א.48) מד, סנהדרין
כו'.49) אין ואם כו' תשא  אם ועתה ובפרש"י): לב (לב, תשא ראה
דיוצאי 50) הארץ, חלוקת דאופן בההוראות נכללו הם שגם ולהעיר

אף  נה), כו, פרשתנו (פרש"י הארץ באי החיים את יירשו – שמתו מצרים
פרש"י  – (מהמרגלים מצרים מיוצאי החלק דנטילת המציאות שהייתה

לח). יד, שלח
(51(15 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק בלק ס"פ מבמדב"ר ולהעיר

"המתים  דרק מהשינוי, ולהעיר נמנו. עצמם במגפה" "המתים דגם
ישראל. שופטי ע"י שנהרגו אלה ולא בתושב"כ, מספרם נאמר במגפה"

ובפרש"י.52) א יא, בהעלותך
כב.53) ג, מלאכי

ireayd cenild xefgn t"r - qgpt zyxt - zegiyÎihewl

ישראל  הבן 47נשארים אשר ארמית, בועל ואילו .
"אזיל  הוא מישראל" מ"נפשות להיות היה שצריך
נחשב  שהוא מדה, כנגד מדה הרי נכרי, ונהיה בתרה",

החביבות), ענין (לגבי מרעיתו לצאן "מחוץ"

להדבק  גורם זה "ודבר הרמב"ם: לשון כהמשך
מהם...", הקדושֿברוךֿהוא שהבדילנו בעכו"ם

מנין  "לידע חביבות של מנין כאן אין ולכן
"zexzepd מן "נותרים" אינם חטאו שלא אלו :

ביניהם. קשר כלל אין כאילו – החוטאים

.Ë
ÍÎÓ ˙Â„ÓÏ‰ ˙Â‡¯Â‰‰

הקצוות: בשני הוראות נלמדות מכך

בועל  של החטא פוגם כמה עד רואים אחד מצד
"שאזיל בכך רק אינו שה"הפסד" mrxfארמית,

מצאן  עלֿידיֿזה מתנתק עצמו החוטא גם אלא בתרה",

הקדושֿברוךֿהוא. של מרעיתו

והאחריות  הגדולה הזכות לגבי הוראה גם וזוהי

אפילו  ולעכב למחות בידם שיש אלה של העצומה
– זה בחטא ר"ל מלהיכשל אחת, פעם ואפילו יחיד,

ר"ל. בכך נכשלו שכבר אלו כולל

לצרכיהם, הדאגה שלגבי רואים, שני מצד ואילו
הרועה  – רבינו משה הרי וכדומה, זאבים מפני שמירה

יהודי  כל עבור נפשו שמוסר ישראל, כל של 48הנאמן

כאלו  ליהודים גם מתמסר הם 49– שגם כך כדי עד ,

לצאן מנין ezirxnנחשבים "לידע הוא והמנין ,

zexzepd"50"מ חלק הם גם ,excr אין – מכך ויותר ,"
המחנה" "בקצה חלק "51הם אלא ,jez,"עדרו

נעשית זו שלהם dxezוהנהגה יהודי. לכל והוראה
עבדי.52אומרים  משה תורת זכרו :

(c"lyz qgpit t"y zgiyn)

•

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

ה.47) טז, קורח פרש"י ראה
רע"א.48) מד, סנהדרין
כו'.49) אין ואם כו' תשא  אם ועתה ובפרש"י): לב (לב, תשא ראה
דיוצאי 50) הארץ, חלוקת דאופן בההוראות נכללו הם שגם ולהעיר

אף  נה), כו, פרשתנו (פרש"י הארץ באי החיים את יירשו – שמתו מצרים
פרש"י  – (מהמרגלים מצרים מיוצאי החלק דנטילת המציאות שהייתה

לח). יד, שלח
(51(15 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק בלק ס"פ מבמדב"ר ולהעיר

"המתים  דרק מהשינוי, ולהעיר נמנו. עצמם במגפה" "המתים דגם
ישראל. שופטי ע"י שנהרגו אלה ולא בתושב"כ, מספרם נאמר במגפה"

ובפרש"י.52) א יא, בהעלותך
כב.53) ג, מלאכי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(ycew zay meil)

,óBqáìeiqei iaxe dcedi iax mb.àîLa é÷ééc eåäeàeääì eèî ék §©¨¨§¥¦§¨¦¨§©
déîLc àúéa`ed eilra lydéaâì eìééò àì ,'äìa'eqpkp `l - ¥¨¦§¥¨¨Ÿ©§§©¥

ik .ekezldpéî òîL ,éøîàmc`y enynáéúëc ,àeä òLøl`wfgi) ¨§¥§©¦¨¨¨¦§¦
(bn bk,'íéôeàð äìaì øîàå'dla `xwpd mc`y o`kn yexcl yie ¨Ÿ©©¨¨¦¦

.s`ep `ed)`ed 'dla' zaizBîk(ai gi ziy`xa)él äúéä éúìá éøçà' §©£¥§Ÿ¦¨§¨¦
,'äðãò'mite`p dlal'e ,dpwf eyexityäð÷æ øîBìkdpwcfdy ¤§¨§©§¥¨

draye.(íéôeàða§¦¦
:epipy dpynd jyndaäMîç ,ïðaø eðz .'eëå äèBL áìk BëLpL éî¦¤§¨¤¤¤§¨©¨¨£¦¨

íéøácmipniq -åéðæàå ,óèBð Bøéøå ,çeút åét .äèBL áìëa eøîàð §¨¦¤¤§§¤¤¤¦¨©§¦¥§¨§¨
úBçeøñ,dhnl zeltwzne zelecb -çpeî Báðæe[lhen-]ìò §§¨¨©

BìB÷ ïéàå çáBð óà ,íéøîBà Léå .íéëøc écéöa Cläîe ,åéúBëøé©§¨§©¥§¦¥§¨¦§¥§¦©¥©§¥
ðéåä éànî :àøîâä úøøáî .òîLdyrpy ,ok el rxi` dnn - ¦§¨¦©¨¥

.dheyBa úB÷çNî úBiðôLk íéLð ,øîà áøz` eilr ze`xn - ©¨©¨¦©§¨¦§©£
.wegy jxca mdityk.åéìò äøBL äòø çeø ,øîà ìàeîLezl`ey §¥¨©©¨¨¨¨¨

:`xnbd.eäééðéa éàî:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà ©¥©§¦¨¥©§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

המשך ביאור למס יומא ליום שבת קודש עמ' ב
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ישראל  הבן 47נשארים אשר ארמית, בועל ואילו .
"אזיל  הוא מישראל" מ"נפשות להיות היה שצריך
נחשב  שהוא מדה, כנגד מדה הרי נכרי, ונהיה בתרה",

החביבות), ענין (לגבי מרעיתו לצאן "מחוץ"

להדבק  גורם זה "ודבר הרמב"ם: לשון כהמשך
מהם...", הקדושֿברוךֿהוא שהבדילנו בעכו"ם

מנין  "לידע חביבות של מנין כאן אין ולכן
"zexzepd מן "נותרים" אינם חטאו שלא אלו :

ביניהם. קשר כלל אין כאילו – החוטאים

.Ë
ÍÎÓ ˙Â„ÓÏ‰ ˙Â‡¯Â‰‰

הקצוות: בשני הוראות נלמדות מכך

בועל  של החטא פוגם כמה עד רואים אחד מצד
"שאזיל בכך רק אינו שה"הפסד" mrxfארמית,

מצאן  עלֿידיֿזה מתנתק עצמו החוטא גם אלא בתרה",

הקדושֿברוךֿהוא. של מרעיתו

והאחריות  הגדולה הזכות לגבי הוראה גם וזוהי

אפילו  ולעכב למחות בידם שיש אלה של העצומה
– זה בחטא ר"ל מלהיכשל אחת, פעם ואפילו יחיד,

ר"ל. בכך נכשלו שכבר אלו כולל

לצרכיהם, הדאגה שלגבי רואים, שני מצד ואילו
הרועה  – רבינו משה הרי וכדומה, זאבים מפני שמירה

יהודי  כל עבור נפשו שמוסר ישראל, כל של 48הנאמן

כאלו  ליהודים גם מתמסר הם 49– שגם כך כדי עד ,

לצאן מנין ezirxnנחשבים "לידע הוא והמנין ,

zexzepd"50"מ חלק הם גם ,excr אין – מכך ויותר ,"
המחנה" "בקצה חלק "51הם אלא ,jez,"עדרו

נעשית זו שלהם dxezוהנהגה יהודי. לכל והוראה
עבדי.52אומרים  משה תורת זכרו :

(c"lyz qgpit t"y zgiyn)
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ה.47) טז, קורח פרש"י ראה
רע"א.48) מד, סנהדרין
כו'.49) אין ואם כו' תשא  אם ועתה ובפרש"י): לב (לב, תשא ראה
דיוצאי 50) הארץ, חלוקת דאופן בההוראות נכללו הם שגם ולהעיר

אף  נה), כו, פרשתנו (פרש"י הארץ באי החיים את יירשו – שמתו מצרים
פרש"י  – (מהמרגלים מצרים מיוצאי החלק דנטילת המציאות שהייתה

לח). יד, שלח
(51(15 להערה בשוה"ג לעיל (נעתק בלק ס"פ מבמדב"ר ולהעיר

"המתים  דרק מהשינוי, ולהעיר נמנו. עצמם במגפה" "המתים דגם
ישראל. שופטי ע"י שנהרגו אלה ולא בתושב"כ, מספרם נאמר במגפה"

ובפרש"י.52) א יא, בהעלותך
כב.53) ג, מלאכי

qgpit zyxt zegiyÎihewla dgiy gi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰ÂÈˆ ¯˘‡ ÏÎÎ ...‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ ‰Ï‡˘‰
"...'‰

תמיד, הקרבנות: פירוט לאחר הפרשה, בסוף
נאמר: מועד, כל ומוספי ראשֿחודש השבת, מוספי
את  ה' ציוה אשר ככל ישראל בני אל משה "ויאמר

משה".

ישראל  לבני מסר שמשה לציין התורה צריכה מדוע
ה' ציווי את קיים שמשה להודיע הכרחי וכי זאת, כל

את 1אליו  אליהם ואמרת ישראל בני את "צו
קרבני..."?

מקומות  במספר רק 2והרי שכתוב מוצאים, אנו
משה  ידי על הציווי מסירת ולא משה, אל ה' ציווי
שאם  מאליו, מובן פשוטה: לזה (והסיבה לישראל
כדי  למשה הדברים את אמר הקדושֿברוךֿהוא
והדבר  משה, זאת ביצע בוודאי לישראל, שיעבירם
זאת  מציין אינו רש"י אשר עד כלֿכך, פשוט

אפוא,3בפירושו  ומדוע, ,(dkixv לספר כאן התורה
זאת?

רבי  דברי הענין, להפסיק כך: על מפרש רש"י
ופרשת 4ישמעאל  מקום, של דבריו כאן שעד לפי ,

להפסיק  הוצרך משה, של בדיבורו מתחלת נדרים
לישראל, זו פרשה ואמר משה שחזר ולומר תחילה
אלא  זו, להם אמר שלא במשמע יש כן לא שאם

דבריו". התחיל נדרים בפרשת

הפסוק  נכתב לא אילו אמנם, להבין: צריך אך
היה ישראל....", בני אל משה on"ויאמר rnzyn

miweqtd נדרים פרשת כתובה אחרֿכך שמיד (כיון
הקודמת  שהפרשה משה"), של בדבורו "מתחלת שהיא

כיצד  זאת, בכל אבל, לישראל. משה ידי על נמסרה לא
את  קיים לא שמשה כזאת, מחשבה בכלל תיתכן

אליהם" ואמרת ישראל בני את "צו ה' ?5הוראת

.·

Ô"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙÂ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ישמעאל  רבי דברי את מסביר "להפסיק 6הרמב"ן

לא  משה..." "ויאמר הפסוק נכתב לא אילו כך: הענין"

הפסוק  מוסב פרשה לאיזו יודעים משה 7היו "וידבר
שבפרשת  לדינים – לאחריו אם המטות...": ראשי אל

נאמר  לכן שבפרשתנו. לדינים – לפניו שמא או מטות,

כדי  ישראל...", בני אל משה "ויאמר פרשתנו בסוף
משה  "וידבר שבמילים שידעו כדי הענין", "להפסיק

הנדרים. ענין – חדש ענין מתחיל המטות...", ראשי אל

– הענין" "להפסיק של המשמעות היא וכך

שאומר  כפי ובספרי", בספרא רבים "במקומות
מוסיף, אף שהוא וכפי envrהרמב"ן, i"yxy 8אומר

מטות  פרשת (שבהמשך הפסוק הרגו...9על "ועתה (

נאמרה  "הרגו" של השניה שהפעם הרגו", אשה... וכל
נכתבת  היתה לא שאילו כלומר, הענין". "להפסיק כדי

היו  לא "הרגו", המילה אשה...", "וכל לאחר בשנית,

לקבוצה  משתייכות אשה..." "וכל המילים אם יודעים
" של לקבוצה ebxdהקודמת, או זכר...", כל

הטף...10שבהמשך  לכם".eigd"וכל

רש"י פירוש את כך.o`kאבל להסביר אפשר אי

רש"י ה"ספרי"dpynכי סגנון במה 11את יודע ("איני

וכותב מדבר"), "ויאמר yexitaענין הפסוק שלולא ,
ש" ולחשוב לטעות, היה ניתן efמשה..." mdl xn` `l

דבריו"), התחיל נדרים בפרשת כפירוש le`(אלא
שאחרֿ שהפסוק ולחשוב לטעות היה שניתן הרמב"ן,
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(1" – "צו" ובלשון – ב. כח, cinפרשתנו fexif פרש"י) ולדורות"
צו). ר"פ

וראה 2) אומרים): (יש ח טז, קרח א. יא, שם ב. י, בא רמב"ן ראה
ד). (ס, בא וס"פ ד) (נב, שמות תו"א

(3.11 הערה 72 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה
אלו 4) תיבות רק בספרי שגריס נראה רש"י ומלשון עה"פ. ספרי

ביום  (עה"פ פרשתנו היל"ש וכגירסת לא, ותו ישמעאל) ר' (להפסיק..
בפנים  לקמן וראה כאן. לספרי אדם בתולדות כמ"ש גו'), עצרת השמיני

שם. היל"ש וגירסת בפנים) (דלקמן מטות הספרי מלשון ולהעיר ס"ב.
כאן.5) בגו"א וצ"ע

נדרים ב"פרשת רש"י שכוונת עכ"פ) (בדוחק אפ"ל ligzdלכאורה

היא, שלא micwdyדבריו" (נוסף אבל – קרבנות לפ' נדרים פ' אמירת
כי  כבפנים. קשה בזה גם הרי) – זו" להם אמר "לא מהלשון כן משמע

לבנ"י ציווי כל מסר שמשה מהקב"ה skizמכיון אותו ששמע לאחרי
שנאמר  ובפרט בנדו"ד, כן עשה שלא לטעות מקום אין ס"ד), (כדלקמן

"ev.כאן לספרי אדם תולדות וראה .(1 הערה (כנ"ל בנ"י" את
לא6) בפנים.i"yxtaאבל וכדלקמן ,
מטות.7) ר"פ
עה"פ.8) מספרי
יז.9) לא,

יח.10) שבפסוק
לע 11) ראה אבל 4.שלפנינו. הערה יל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(ycew zay meil)
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משתייך  המטות..." ראשי אל משה "וידבר כך
שלפניו  .12לפסוקים

.‚

¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù· ÈÂÈ˘‰

גם  הרמב"ן: כשאלת להבין, צריך לכך, בנוסף
התורה  אומרת המועדות, פרשת בסוף אמור, 13בפרשת

ואכן, ישראל". בני אל ה' מועדי את משה  "וידבר
חז"ל  במדרשי לנחיצות 14מוצאים הסברים מספר

ואילו זה, פסוק זאת.i"yxשבכתיבת מסביר אינו

צורך  יש מקרא של פשוטו לפי אם מובן: ואינו
ציווי  את העביר שמשה התורה מספרת מדוע להסביר
להסביר  רש"י היה צריך לישראל, המועדים אודות ה'

הראשונה  בפעם בתורה בכך שנתקלים במקום 15זאת

לפסוקנו? עד להמתין ולא אמור), (בפרשת

"עד – רש"י של הסברו את מכך: דבריו o`kיותר
שם  כי אמור, בפרשת לומר אפשר אי – מקום..." של

של ב"דבריו שאחריֿכן הפרשה –mewnמתחילה "
לאמר". משה אל ה' "וידבר

.„

ÌÈË¯Ù‰ ˙¯ÈÒÓ È·‚Ï ‰¯Â˙‰ ˙˘‚„‰Ï ¯·Ò‰‰
¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù· Ï‡¯˘ÈÏ

מדוע  – השאלה מתעוררת כאן שדווקא הטעם
ישראל, לבני הציווי את העביר שמשה לכתוב צריך

פשוט  באופן להסביר אפשר – אמור בפרשת ולא
ביותר:

בסמוך  נאמרה אמור, שבפרשת המועדות פרשת
המשכן  –16להקמת ישראל בני מנין לפני (אפילו

בחומש  מסופר שאודותיו – השני" לחודש "באחד

ישנן 17במדבר  שם, המפורטות וההלכות המצוות ובין .(
עומר  לדוגמא: ישראל, בארץ רק המתבצעות ,18כאלה

הלחם 19חדש  שתי ,20.

העביר  בודאי משה אמנם, לחשוב: היה ניתן לפיכך

הוא  כלל בדרך מכך: ויותר – לישראל ה' ציוויי כל את

זאת מהקדושֿברוךcinֿעשה הציווי שמיעת לאחר
תורה  במתן רש"י, מפירוש שמובן כפי "שלא 21הוא, ,

אבל  – העם" אל ההר מן אלא לעסקיו פונה משה היה

הפרטיםdfבמקרה כל את העביר לא אין cinהוא כי ,
מיד  למעשה חשובים זמן 22הם משה 23באותו כאשר ,

עסוק  "יביאון 24היה אשר הקשה" "הדבר בכל בטיפול
משה" ואת 25אל בה ילכו הדרך את להם וב"הודעת ,

יעשון" אשר 26meiהמעשה meid iiga.

המובאת  הברייתא, של הדעה לפי במיוחד וזאת,

אמור  בפרשת רש"י שם 27בפירוש המועדות שפרשת ,

פרשיות  היו ואםֿכן הדגלים, פרשת לאחר נאמרה
למעשה.`28zexgרבות  זמן באותו חשובות שהיו ,

שני  פסח מסעות, דגלים, ישראל, בני מנין לדוגמא:

ועוד.
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כי 12) לומר, יש – מטות) בפ' (וכפירושו כהרמב"ן פירש שלא ומה
המשך  יהי' מטות דר"פ (לחוד) הראשון שהפסוק לומר  דוחק הפשט ע"ד

ועודiptly'לסדרה גופא. מטות לפ' התחלה נדרים xwireולא פ' עפ"ז –
למשה  ה' דיבור בתחלתה לפרש מבלי גו'" נדר ידור כי "איש מתחלת

מטות. ר"פ הרשב"ם מפי' ולהעיר ! לישראל משה של או
מד.13) כג,

ואל  אהרן אל משה "וידבר ממש"נ ג"כ הקשה שם פרשתנו ברמב"ן
כבר אבל – כד) כא, (אמור המומין פרשת בסוף בנ"י" כל ואל i"yxtבניו

" כ"א) לבנ"י, הציווי מסירת ע"ד סיפור (לא שהוא lrשם c"a xidfdl
mipdkd.15 הערה לקמן וראה לעניננו. שייך ואינו ,"

בסופה 14) מגילה ואילך. סע"ב קכ, ב"ב א. עח, נדרים עה"פ. תו"כ
שם). (וברש"י

שפירש15) מה על רש"י סמך שם באמור לתרץ: שאין f"ptlופשוט
לפרש  אא"פ ובפרשתנו ,(13 הערה (כנ"ל כו'" ב"ד "להזהיר כד) (כא,

כבר נאמרה לב"ד האזהרה כי –f"ptl)i"yxtכן ג) כח, פרשתנו
לדיני  בנ"י ענין מה כי הוא כו'" ב"ד "להזהיר להפירוש ההכרח כי
לא  משה אל ה' שבדיבור ובפרט שם), רש"י במפרשי (כמ"ש כהן מומי
(א) אשר: המועדות, בפ' משא"כ בנ"י": "ואל יז) כא, (אמור נאמר

אל "דבר נצטווה שמשה מפורש (ב) בנ"י לכל שייכים i"paהציווים
אזהרה שהוא לפרש מקום אין אליהם", c"al.ואמרת

למשה i"yxtראה16) נאמרה המועדים שפרשת ד) (ט, בהעלותך
mcewבחודש השנית.. המשכן),oey`xdל"שנה להקמת (בסמיכות "

עיי"ש.
בתחילתו.17)
יוד.18) כג,
("וי"א").19) שם וברש"י יד שם,
יז.20) שם,
כב.21) טז, בשלח כד. ד, שמות מפרש"י ולהעיר יד. יט, יתרו
קודם 22) ו(במילא) המרגלים שילוח קודם נאמרה אמור שפ' ואף

מ"מ, – בהקדם לארץ שיכנסו וחשבו שנה, ארבעים במדבר שיהיו הגזירה
אז היו מהלךaxegaהרי והוא שם. יתעכבו כמה ידעו לקדש i"`ולא יום

(י, בהעלותך ובפרש"י לא"י. ימים כמה מהלך ומשם ב) א, (דברים ברנע
" dylyכט) cr cinזה והי' – לארץ" נכנסין אנו xii`aימים mixyra–

לזה קודם והוצרכו – שם מסעות,lklכמפורש (דגלים, הנ"ל פרשיות
וכו'). בנ"י מנין פ"ש,

בשעת 23) והזהירם "חזר כך שבין (שם) בהעלותך לפרש"י ובפרט
מעשה".
ה"ח.24) פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ספ"ז. סנהדרין מתוספתא להעיר

סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע
כו.25) יח, יתרו
כ.26) יח, שם
הראשונים 27) פי' לשני הוא (הנ"ל) בהעלותך ופרש"י – יו"ד. כד,

שם.
ביום.28) בו נאמרו פרשיות דשמונה ב) (ה, נשא פרש"י ראה
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את  משה "וידבר בסוף התורה שם מוסיפה לכן
העביר  שמשה להדגיש, כדי ישראל", בני אל ה' מועדי

ישראל וזה cinלבני זו, שבפרשה הדינים פרטי כל את

בני  אל "דבר למשה ההוראה שכוונת מלמדנו, עצמו
יעביר  שהוא היא, ה'..." מועדי אליהם ואמרת ישראל

מיד. הפרטים כל את ישראל לבני

מסירת  את לדחות סיבה אין בפרשתנו, זאת לעומת
את  "צו ה' הוראת לאחר שמיד מאליו, ומובן הדברים,

ישראל  לבני משה העביר אליהם..." ואמרת ישראל בני
ארבעים  בסיום מדובר כאשר ובמיוחד, הדינים. כל את

אימתי  – עכשיו לא ואם ?29השנים,

בני  אל משה "ויאמר הפסוק נכתב מדוע ותמוה:

ישראל..."?

כן  לא שאם הענין... "להפסיק רש"י עונה כך על
נדרים  בפרשת אלא זו, להם אמר שלא במשמע יש

ז. סעי' להלן שיוסבר כפי דבריו", התחיל

.‰

Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ÔÂÈˆÏ ¯·Ò‰‰

בעל  של שמו את רש"י מציין מדוע מובן זה לפי
ישמעאל" רבי "דברי – :30המאמר

"וידבר  הפסוק בכתיבת הצורך על דלעיל ההסבר
כן  שאילולא – אמור בפרשת ישראל" בני אל משה...
יותר  מאוחר למועד זאת דחה שהוא לחשוב היה ניתן

שבפרשתנו) לפסוק הסבר לחפש צריך זה הסבר (שלפי
ישמעאל  רבי דעת לפי רק מתאים ש"כללות 31– ,

מועד" באוהל ופרטות בסיני אפשר 32נאמרו זה שלפי ,

מסירת את דחה שמשה כדלעיל, הדינים ihxtלומר,
המועדות. פרשת של

– עקיבא רבי – עליו החולקת הדעה לפי אבל
באוהל  ונשנו בסיני נאמרו ופרטות ש"כללות הסוברת

מואב" בערבות ונשתלשו כל 31מועד שנאמרו יוצא, ,
ואם  למעשה. חשובים היו לא כאשר גם המצוות פרטי
הדינים  מסירת את דחה שמשה נחשוב מדוע כך,

יותר? מאוחר למועד

אין  עקיבא רבי לשיטת שבהתאם לומר, יש זה לפי
דרך  שזוהי סובר הוא כי – מלכתחילה קושי כלל זה

לפעמים 33התורה  משה, אל ה' דיבור נכתב שלפעמים ,
– ולפעמים ישראל, לבני משה דיבור –mdipy,ולכן .

שבפרשתנו. הפסוק על גם קושי כלל אין

– זה תירוץ לומר אפשר אי מדוע לשאול: ואין
הפרשה, בהבנת טעות למנוע כדי נכתב לא שהפסוק
ישמעאל? רבי לפי גם – בלבד הכתוב דרך מפני אלא

רבי  בין הנ"ל המחלוקת תלויה שבזה לומר , יש כי
ישמעאל: לרבי עקיבא

בסיני  נאמרו ופרטות ש"כללות עקיבא, רבי לפי
צריך  מואב", בערבות ונשתלשו מועד באוהל ונשנו
בכלליהן  נאמרו, המצוות שכל שלמרות לומר,
מועד, באוהל בסיני, פעמים: שלוש ובפרטיהן,
את  מפרטת התורה אין זאת, בכל מואב, ובערבות
מפורטות  מהן חלק ורק המצוות, בכל הפעמים שלוש

פעמיים,

דברי  את גם התורה מפרטת אחת פעם בעניננו: וכך
לא  – אחרת ופעם ישראל, לבני .34משה

נאמרו  ש"כללות ישמעאל רבי לדברי ההסבר אך
לומר  אפשר מועד" באוהל ופרטות –35בסיני לדעתו :

illk ote`a,במציאות שהיה כפי בתורה נכתב פרט כל
שפרטי  סובר, הוא לכן לשנות. הכרח יש אלאֿאםֿכן
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ב.29) כח, פרשתנו פרש"י ע"פ ובפרט
גם 30) ישמעאל" רבי "דברי רש"י שהעתיק זה ג"כ (ויתורץ י"ל גם

הוצרך  למה לתרץ: כדי שהוא – ס"ב) לעיל נעתק – מטות בפ' בפירושו
בתחילת  בפירוש לכתוב הו"ל – הענין" "להפסיק שלם פסוק לכתוב
כבכמה  גו'", ה' "וידבר (במקום גו'" בנ"י אל משה "ויאמר הפרשה

?(2 הערה לעיל בהנסמן ראה – מקומות
שמשום  "הרגו" הפסוק בתחילת נאמר למה שם: מטות בפ' [ועד"ז

צריך הו"ל litkdlזה – הענין" "להפסיק כדי הפסוק בסוף "הרגו"
שם)] רש"י מפרשי (וכקושיית הפסוק בסוף א' פעם רק "הרגו" לכתוב

–
בשיטתו  (ונכלל כזה סגנון בתורה שרגיל היא, ר"י ששיטת אלא

סע"ב. סד, (סנה' בנ"א כלשון תורה אנציקלופדי'cereשדיברה וראה .
בערכו, הסיפא p"yeתלמודית שנאמר שלאחרי – לקושיא מקום ואין ,((

"להפסיק  מפרש ולכן באו"א), הרישא לכתוב דהו"ל – (או ל"ל רישא

בכ"מ. הענין"
מדעת31) l`rnyiלהעיר iax צא "לאמר, א) יב, בא (מכילתא *

אליהם בנדו"ד,cinואמור דשאני י"ל אבל – "dgcpy שהזמן ענינים מפני
גרמא.

וראה 32) סע"ב. קטו, זבחים ב. לז, סוטה ואילך. סע"א ו, חגיגה
מתאימה  ר"י דשיטת ואילך, 301 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה

שם).eheytlיותר 33 הערה (וראה מקרא של
(33.2 הערה לעיל ראה
כלשון 34) תורה דיברה אם – הנ"ל – ור"י רע"ק מפלוגתת להעיר

למס' סיום ג"כ וראה – שם). תלמודית אנציקלופדיא (ראה אדם בני
– וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ בסוף (נדפס פסחים

ואכ"מ. תסז). ע' תשמ"וֿז בהוצאת
שם.35) חי"ז לקו"ש ראה

.n"k`e .`xwie t"x i"yxt d`x la` .ef dhiyk `ed (t"dr `zliknn) c"q mipta lirl `aedy exzi i"yxt dxe`kly ,xirdle (*



ireaydלד cenild xefgn t"r - qgpt zyxt - zegiyÎihewl

בתורה, מפורשים הם ששם במקום נאמרו le`המצוות
פעמים  .36שלוש

כאן  דוקא מפרטת שהתורה כיון בעניננו: וכך
כאן  שיש לומר, צריך ישראל", בני אל משה... "וידבר

לפרשה דוקא השייך .efחידוש,

.Â

ÍÎÏ ¯·Ò‰‰Â ,˙ÂÈ˘¯Ù È˙˘· Y ˙Â„ÚÂÓ‰ ÈÈÚ

פרשיות:ענינ  לשתי מחולקים המועדות י

איסור  בעיקר מודגש ששם אמור, בפרשת (א)
שם  מוזכרים גם אך מועד, כל של והמצוות מלאכה
הדגש  שבה בפרשתנו, (ב) יוםֿטוב. כל של הקרבנות

על הוא שבת,ihxtהעיקרי יום, בכל שהביאו הקרבנות
המלאכה. איסור גם נזכר אך יוםֿטוב, חודש, ראש

דרכים: בשתי להסביר ניתן לכך הסיבה את

נאמרו אלו ענינים נפרדות dynlא) פרשיות כשתי
המשכן, להקמת בסמוך – אמור פרשת שונים: בזמנים

השנים. ארבעים בסיום – ופרשתנו

לאחר  מיד נאמרה לא שבפרשתנו הקרבנות [פרשת
למרות המשכן, את zehytayהקמת שהקריבו נראה

במדבר  גם הקרבנות בהם 37כל שמצויין מאלה חוץ –
שלהלן: ההסבר מפני וזאת – הארץ" אל תבואו "כי

את "צו היא: פרשתנו l`xyiתכלית ipa ואמרת
וההוראה הזירוז – l`xyiאליהם..." lkl38 שקרבנות ,

עצמם  הקרבנות פרטי ואילו בזמנם. יוקרבו הציבור
ליחידים  העבירם והוא כן, לפני למשה נאמרו כבר

הכהנים]. ובניו אהרן – הקרבנות בהקרבת שעסקו

למשה נאמרו הפרשיות שתי ואדרבה:cgia39ב) .
נאמרה שבפרשתנו הקרבנות פרשת iptlפרשת

בפרשת  כתוב ואשרֿעלֿכן שב"אמור", המועדות
פירוט 40המועדות  ללא סתם, אשה..." "והקרבתם

כן. לפני למשה נאמרו כבר הקרבנות פרטי כי הקרבן,

קבעה זאת למרות הקרבנות dxezdאך פרשת את

שמביא  הכלל, לפי שנה, ארבעים בסוף בפרשתנו, כאן

בפירושו  מקומות במספר ומאוחר 41רש"י מוקדם "אין ,
בתורה".

למשה  נאמרו הפרשיות ששתי – זה הסבר ולפי
פרשת  בתחילת ההוראה שכוונת לומר, סביר – ביחד

שב"אמור" ואמרת 42המועדות ישראל בני אל "דבר

את להפריד היא, ה'..." מועדי mihxtdאליהם
מן  שבפרשתנו, המועד, דיני כל של יותר המאוחרים

אמור, שבפרשת משה `weecymze`הפרטים צריך

ישראל, לכל בפרשתנו le`למסור הכתובים הדינים את
קשורים אינם הם כדלעיל).43ישראל lkl(כי ,

התורה  בלשון השינוי את גם להסביר היה ניתן בכך
הקרבנות  פרשת לבין שב"אמור" המועדות פרשת בין

מתחיל שם – ycgבדיבור44מועד lkשבפרשתנו
ישראל...") בני אל דבר לאמר משה אל ה' ,45("וידבר

ציווי כתוב בפרשתנו הפרשה illkואילו בתחילת רק

אליהם": ואמרת ישראל בני את "צו –

היא  שבפרשתנו ישראל" בני את "צו ההקדמה

כללית והקרבנות lklהקדמה המועדות פרשת
נאמרה  מכן ולאחר אמור). ובפרשת (שבפרשתנו

–ה  אליהם" ואמרת ישראל בני אל "דבר אחרת וראה

עליו דינים פרטי אלו המציינת lklההוראה xeqnl
l`xyi כדי ולכן, אמור). בפרשת הכתובים (הפרטים

כל  לגבי הקדושֿברוךֿהוא פירט יותר, זאת להדגיש

"43מועד  ipaבנפרד l` xacl`xyi."
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(36– שם) סוטה – ונשתלשו (ד"ה התוס' קושיית עפ"ז ומתורצת
שם. לקו"ש ראה

המוספים 37) הקריבו שלא ב) כח, פרשתנו ב. כג, (אמור ברמב"ן
ברש"י*. כן לפרש אא"פ אבל – בפרשתנו) רק נפרטו (ולכן במדבר כו'

" לו) כז. כה. שם, ח. (כג, אמור בפ' שמפורש מכיון `dyכי mzaxwde
'dl.זה חידוש לפרש לרש"י הו"ל במדבר זה ציווי קיימו שלא את"ל ,"

הובא טז. (י, שמיני מוסף o"anxaובפרש"י שעיר שהקריבו מפורש שם)
"הם  ועוד) ח. (שם, אמור מפרש"י ולהעיר בפרשתנו)**. (שנזכר ר"ח

בפנים. לקמן וראה כו'". פנחס בפרשת האמורים המוספין
גם 38) ולהעיר עה"פ. פרש"י בביאור – 101 ע' חי"ג לקו"ש ראה

פרשתנו. סוף מרמב"ן

הפרשיות.39) שתי נאמרו ההוא ביום ח: כח, פרשתנו רמב"ן ראה
ועוד.

בסוף 40) שם שנעתק אמור פרש"י ועיין .36 הערה לעיל נסמן
ההערה.
ובכ"מ.41) כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית לדוגמא:
ב.42) כג,
בפנים.43) כנ"ל הכהנים, ובניו לאהרן ומסרם
לא 44) כוֿכז) (שם, וביוהכ"פ טו) (שם, ושבועות ד) (כג, פסח לבד

שם. אברבנאל ויו"ד). ב' (פסוק שם רמב"ן וראה בנ"י". אל "דבר נאמר
מד.45) שם, מלבי"ם יו"ד. שם, רמב"ן גם ראה

.cere .my xen` dcng ilka jix`de .a ,dn zegpn dpynn (cere .my xen` zeti mipt) eilr eywd xak dkldd c"r mbe (*
.n"k`e .cere .my ipewfg d`xe (cinzl rbepa) c ,gk epzyxt i"yxtn xirdle (**
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Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰¯ÒÓ ˙Â·¯˜‰ ˙˘¯Ù Ì‚

נאמר, בתורה" ומאוחר מוקדם "אין שהכלל כיון
במקרה רק מקרא, של פשוטו לקבוע migxkenyלפי

הזמנים  סדר לפי כתובות אינן שכבר 46שהפרשיות כפי ,

רבות  פעמים שלפי47הוסבר מובן, ,`xwn ly eheyt
ארבעים  בסוף שבפרשתנו הקרבנות פרשת נאמרה

השנים,

הפסוק  על בפירושו בלשונו רש"י מדייק "צו 1וכך

לחמי...)", קרבני את אליהם (ואמרת ישראל בני את

"מה נסמכה `xenואומר: "למה ולא – למעלה..."
הקרבנות..." לפרשת ה' יפקוד כי48פרשת –zehyta

" רק לא הקרבנות שפרשת לקבוע –dknqpצריך "

dazkp גם היא אלא – כן לפני נאמרה אך בסמוך
dxn`p.כאן

אילו הקרבנות l`אך פרשת בסיום כתוב היה
"יש  שאז הרי ישראל...", בני אל משה "ויאמר

אמר  ו"לא דבריו" התחיל נדרים ש"בפרשת במשמע"
אינה  שהפרשה לומר, היה הכרחי כך ואם זו", להם

היא במקומה: ואף dxn`pכתובה עם, ביחד למשה

הסמיכה  התורה ורק שב"אמור", המועדות פרשת לפני,
מסויימת  מסיבה כך הפרשיות ש"לא 49את יוצא, ומזה ,

להם כל efאמר את ישראל לכל אמר לא שמשה ,"

הדברים  את רק אלא שבפרשתנו, הדינים פרטי
כדלעיל. אמור, שבפרשת

אל  משה "ויאמר פרשתנו בסוף לכתוב צריך לפיכך
זו  פרשה גם מסר שמשה להבהיר, כדי ישראל...", בני

שהפרשה מובן, ומזה ישראל. שנראה dxn`pלכל כפי ,

כסדר zehytמ  כתובות שהפרשיות הפסוקים,
התרחשותן.

.Á

Y ˙Â·¯˜‰ ˙˘¯Ù ;"¯·„ÈÂ" Y ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙˘¯Ù
"¯Ó‡ÈÂ"

שב"אמור" המועדות פרשת בין נוסף הבדל יש
בסוף  נאמר שם שבפרשתנו: הקרבנות פרשת לבין

" "xacieהפרשה – וכאן משה...".xn`ieמשה...",
ההלכה  בדרך לכך הוא:50ההסבר

השייכים דינים על בעיקר מדובר אמור lklבפרשת
המצוות  ביוםֿטוב, מלאכה איסור – בשווה הזמנים
הביטוי  נכתב ולכן – וכדומה מועד, כל של המיוחדות

נפסק" ולא ש"נמשך דבר על המורה ;51"וידבר",

הקרבנות, על בעיקר מדובר בפרשתנו mpi`yואילו
העוסק  כל ורק הגלות, בתקופת כפשוטם, קרבים,

zxeza...הקריב כאילו לשון 52עולה... נכתבה ולכן ,
אמירה  .53של

ועוד:

נכתב  התקופות לכל השייכים המועדים בדיני
לשון שהוא "וידבר", הקדושֿברוךdyw54ֿהביטוי .

swezaהוא yxec55 ללא אלו מצוות לקיים מישראל
הגלות. תקופת לבין המקדש בית תקופת בין הבדל

עולה  בתורת לעסוק היהודי של חובתו ואילו
הגלות  בזמן אין 56וכדומה – גמורה ומצווה חובה אינה

דורשים  ישראל ואדרבה, קשה. בלשון זאת :57דורשים
בית  (את ותבנהו שתשוב... מלפניך... רצון "יהי

קרבנות dxdnהמקדש) את לפניך נעשה ושם ...
בתורתך  עלינו שכתבת כמו רצונך כמצות חובותינו...

)epzyxta...בתורת שהעוסק בכך מסתפקים ואין – (
eli`k.הקריב

לשון  – "ויאמר" הביטוי בפרשתנו נכתב לכן
dkx58הקדושֿברוךֿהוא :ywan לעסוק מישראל
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

שם).46) ועוד (ובגו"א ב ח, צו קרח. ור"פ אחרי ר"פ רמב"ן גם ראה
(47.101 ע' לעיל .298 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
עה"פ.48) טוב לקח במדרש כהלשון
שכתב49) הלימוד – לקח i"yxאו כבמדרש כו'", מצוני שאתה "עד

"למה איתא ששם (אף שם "מהdknqpטוב ולא ,"xen`"למעלה
כבפרש"י).

כאן.50) פרשתנו עה"ת (להרגצובי) צפע"נ – ביאורים עוד ראה
שם. אמור מלבי"ם

רע"א.51) יא, למכות צפע"נ
אדה"ז 52) שו"ע ואשם). בחטאת רק – שם (אבל בסופה מנחות

סי' שם וראה ואילך). יא סעיף שם – (ובמהד"ק סוס"א (מהד"ת) או"ח

ס"אֿב. מח
ומנהג).53) (חיוב) דין בין (החילוק שם עה"ת מצפע"נ גם להעיר
א.54) יב, בהעלותך ופרש"י ספרי שם. מכות
לתחנונים 55) אפילו – הדבור לאחר – מקום יש בזה שגם אף

תחנונים. לשון אלא אם אין תלכו, בחוקותי אם סע"א) ה, (ע"ז וכמרז"ל
משה 56) ויאמר (דפרשתנו) פסוק "דער א) ח, (ח"א מלקו"ד להעיר

וגו', משה ויאמר דפרשתנו (=הפסוק תורה" שמחת איז דאס אז י"ל וגו',
של שני יו"ט הוא שמח"ת והרי – תורה) שמחת שזה .zeilbי"ל

דיו"ט.57) מוסף תפלת נוסח
שם.58) בהעלותך ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא
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פרשתנו  (כולל הקרבנות" את 59ב"סדר לומר ,(
היום, בתפילות הפסוקים

לידי  יביא וזה וכדומה, עולה בתורת לעסוק ובכלל,
עולה ,dheytkהקרבת

וחוזרין... המקדש... בונה המשיח... המלך –
בתורה  האמורה מצותה ככל קרבנות... ,60מקריבין

לפניך  נעשה ושם – וכנ"ל ממש, בימינו במהרה
רצונך. כמצות חובותינו... קרבנות את

(d"kyz qgpit t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

מדבר 59) כי אמור, דפ' מקרא מביא שם (ובמשנה ב לא, מגילה ראה
ipipra מוספין בפסוקי משא"כ – קרבנות דוקא לאו (שבתו"כ) מועדות

שו"ע zepaxwדקורין וסתקצ"א. סתפ"ח או"ח טושו"ע ראה – פנחס . דפ '

ס"ה). סתקצ"א אדה"ז
רפי"א.60) מלכים הל' רמב"ם

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

ופעם  ושנים,  ימים  אריכות  לאחר  הצואה  נוסח  בצירוף  קרח  וד'  סיון  מט'  מכתביו  קבלתי 

אמרו, אשר כתיבת צוואה היא עצמה סגולה לאריכות ימים ושנים,

ובנוגע לעצם הדבר, הנה בכדי שיהי' לה יפוי כח הדרוש, צריכה להעשות ע"י לאייער, והנני 

מעוררו על זה.

אתענין אם יש לו תועלת מהנסיעות ואקוה לשמוע בשו"ט בזה.

ובהיות לא אדע אי' יהי' בי"ב וי"ג תמוז הבע"ל, הנני מסגיר בזה הקונטרס לי"ב וי"ג תמוז 

הבע"ל ובטח ימצא בו רוב ענין.

בברכה למנוחת הנפש, ובמילא גם למנוחת הגוף.

]כ' תמוז, תשי"א[

במענה על ההודעה אשר נעשית לבר מצוה ובקשת ברכה בשבילך,

ירא  תהי'  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כלשון  אשר  ברכתי  להביע  בזה  הנני 

שמים חסיד ולמדן ותשביע רוב נחת חסידישן נחת.

סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר די בר מצוה מאמרים פלעגט מען )אצל הנשיאים( אנהייבען 

נעשה אדם )וכשניתן המאמר להעתיק השמיטו לפעמים את ההתחלה(.

זאת אומרת אשר הבר מצוה צריך לדעת שעליו מעלת תואר אדם שזהו היותר מעולה בארבעת 

התוארים אדם איש גבר אנוש )ראה קונטרס תורת החסידות פ"ז. ד"ה ויבוא עמלק תש"ט קונטרס 

)ראה ס'  ס"ב פ"ב( וצריך לעבוד בזה תיכף ולא להניח על אחר זמן ואז מסייעין בידו שנעשה אדם 

התולדות ע' ס"ד(.

בטח חזרת מאמר דא"ח ביום הבר מצוה, ותשמור השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים 

תניא.

בברכת הצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים.
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בראשית מט, יד-טו – יששכר חמור גרם רבץ בין 
המשפתים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

קנ

יששכר עסקו תורה, וזהו "חמור" ר"ת" חכם מופלא ורב 
רבנן"

יששכר למד ועסק1 בתורה, ועפי"ז יובן מה שהי' אצלם 

לעולם2  בחי'  והוא  גרם,  חמור  יששכר  וכמ"ש  חמורים 

ישים אדם את עצמו על דברי תורה כחמור למשאוי.

חמו"ר ר"ת חכם מופלא ורב רבנן, כמ"ש בזוהר3.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קצב

קנא

ביאור דיוקי לשון הזהר עה"פ, דע"י השתדלות בתורה 
זוכין, א( לעלמא דאתי – גן עדן, ב( גילוי דלעתיד לבוא – 

תחיית המתים, וזהו "יששכר" יש-שכר וכו'

להנחיל  כא(  ח,  )משלי  ואמר,  שמעון  רבי  פתח4 

1( ראה רש"י בראשית מט, יד. טו יששכר חמור גרם, ופרש"י: חמור 

בעל עצמות, סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא כבד. 

שני  בשביל  פרש"י:  יט.  ז,  במדבר  תורה.  עול  לסבול,  שכמו  ויט 

יודעים  שהיו  אחת  לשבטים,  שני  להקריב   – יששכר   – זכה  דברים 

בתורה שנא' )דברי הימים-א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. 

ראה גם לעיל סימן קמט. לקמן קנא. קנב.

2( עבודה זרה ה, ב.

3( ראה זוהר חלק ג’ דף ערה, ב. תיקוני זהר דף קמז, ב.

להנחיל  )לפרש מש"כ(  ואמר  רבי שמעון  פתח  ]תרגום ללה"ק[   )4

עלמא  בני  אינון  זכאין  ואוצרותיהם אמלא,  יש  אוהבי 

באורייתא  דאשתדל  מאן  דכל  באורייתא,  דמשתדלי 

יומא  בכל  ואחסין  לתתא,  ואתרחים  לעילא  אתרחים 

ירותא דעלמא דאתי, הדא הוא דכתיב להנחיל אוהבי 

יש, מאי יש, דא עלמא דאתי, דלא פסק מימוי לעלמין, 

ונטל אגר טב עלאה דלא זכי ביה בר נש אחרא, ומאי 

איהו, י"ש, ובגיני כך רמיז לן שמא דיששכר דאשתדל 

דמשתדלי  דאינון  אגרא  הוא  דא  שכר,  יש  באורייתא, 

באורייתא, י"ש.
ספר הזהר פרשת ויחי דף רמב ע"ב

בני  אינון  זכאין  ואמר(  )והקדים  אמלא,  ואוצרותיהם  יש  אוהבי 

לאלו  העולם  לבני  להם  )אשרי  באורייתא  דמשתדלי  אינון  עלמא 

לעילא  אתרחים  באורייתא  דאשתדל  מאן  דכל  בתורה(,  שעוסקים 

ואתרחים לתתא )שכל מי שעוסק בתורה אהוב הוא למעלה ואהוב 

יום  )ונוחלת בכל  דאתי  דעלמא  ירותא  יומא  בכל  ואחסין  למטה(, 

)ומפרש(  יש  אוהבי  דכתיב להנחיל  הוא  הדא  ירושת עולם הבא(, 

מאי יש )על מי רומז "יש", ואמר( דא עלמא דאתי )זהו עולם הבא(, 

מימי  ואין  תמיד  שפע  בה  ש"יש"  )לפי  לעלמין  מימוי  פסק  דלא 

זכי  דלא  עלאה  טב  אגר  ונטל  לעולם(,  מלהשפיע  נפסקים  שפעה 

ביה בר נש אחרא )ומקבל שכר טוב עליון מה שאינו זוכה בו אדם 

לן שמא  רמיז  כך  ובגיני  יש(,  )הוא  י"ש  )ואמר(  איהו  ומאי  אחר(, 

דיששכר דאשתדל באורייתא, יש שכר )ולכן רמזה לנו התורה שמו 

של יששכר בש' הכפולה, להורות על נוטריקון י"ש שכ"ר שפירושו( 

דא הוא אגרא דאינון דמשתדלי באורייתא, י"ש )כי זהו השכר של 

אלו העוסקים בתורה(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

 כבוד הוו"ח אי"א נו"מ איש חי רב פעלים עסקן חרוץ וכו' 

מו"ה משה שי' שפירא, שר הפנים והעלי'

שלום וברכה!

בשעתו קבלתי המברק שלו, ועתה גם מכתבו מיום ז' בתמוז, ותשואות חן חן עבור שניהם.

גדול הצער וכדאי בזיון שלא נתקיימה החזית בשעה מלאה אחריות זו, ויהי רצון אשר על כל 

פנים עתה יראו מנהלי המפלגות בעצמם די כח לבכר את האינטרסים של כללות היהדות החרדית על 

רווחים המדומים המפלגתיים, אשר על ידי זה תהי' תועלת גם להמפלגה בתור מפלגה, להקים חזית 

על כל פנים לאחרי הבחירות.

בפ"ש וברכת הצלחה.
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אשר  המוכה  ישראל  איש  ושם   – יד  כה, 
הוכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית-

אב לשמעוני

א. נשיא בית אב לשמעוני. ושם האשה המוכה המדינית 
כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין הוא. הנה הכתוב 
בא להודיענו שלא היו שניהם ספונים וחשובים כל כך כמו 
שפירש רש"י שצור אחד מחמשת מלכי מדין הי' ובמקום 
וכן זמרי לא הי' נשיא שבט  אחד הי' עוד ארבע בדוגמתו 
רק בית אב היינו למשפחה אחת, ולכאורה הוא שפת יתר 
דמה לנו אם הי' חשובים וספונים או לא, דמה תועלת בזה.

רק נראה דלכאורה קשה על בנות מואב למה שלחו את 
בנות מדין להטעות לישראל בזנות, הא היו להם בנות רבות 
והיו יכולים לעשות בעצמם כל התועבות האלה ומה עלה 

על לבם וכי שונא זמה הי'.
יותר מבלעם  רק נראה דידוע דבלק הי' קוסם קסמים 
וראה שאחד מחלציו יעביר הזדון והרשעה מן העולם וראה 
שאחד מישראל ישא אחת מבנות מואב ומשם יפרד אבן 
נגף להפיל מואב ארצה ומשם יכלה כל קרן מואב, וזה קאי 
על בועז שנשא לרות שהיא היתה ממואב שיצא ממנו דוד 
1 שבקש לכלות 

המלך ע"ה, וירד העיט על הפגרים הוא דוד1
כל האומות והפיל למואב ארצה.

וידוע דבכישוף רואה ואינו יודע תוכן הדברים ולכן בלק 
שמיד  בחושבו  רק  הימים  באחרית  זה  דבר  דיהי'  ידע  לא 
ולכך הזהיר  יהי' משלו,  ומחריביו  ומהרסיו  יצא העגל הזה 
ישראל  לבן  שתשמע  למי  בראשה  דמה  מואב  בנות  את 
ולכך  לזנות  ישראל  את  להטעות  רצו  ובאמת  עמו,  לזנות 

שלחו לבנות מדין.
כלל  נתכוונו  לא  הקדמונים  אבות  דבאמת  הענין  וזהו 
עבירה  לעשות  טעמם  לפעמים  הי'  רק  להקב"ה  להקניט 
הזהיר  ע"כ  בו,  נכשלים  והיו  שגגה  הי'  ולפעמים  לשמה 
הכתוב לדון כל אחד מישראל לכף זכות אף שנראה כאילו 
בבן  תדבר  באחיך  תשב  כ(  נ,  )תהלים  כמ"ש  עבירה  עבר 
דמצינו  כמו  לטובה  כוונו  בעצמם  דהם  דופי,  תתן  אמך 
באחיתופל שיצאה ממנו בת שבע וממנה יצא שלמה המלך 
והעלה בדמיונו דבמראה ראה דהוא יהי' מלך כעת עתה על 
ישראל, ולכך הי' חולק על דוד וחולק על המלכות הי', וגבי 
הטעתו  שעינו  אלא  לחלוק  קרח  ראה  מה  אמרו  נמי  קרח 
דראה שיצא ממנו שמואל וחשב שהמלכות יגיע לו ובאמת 

כוונתם הי' לטובה רק דטעו.
אמרו  שעליהם  דיעה  דור  שהיו  המדבר  דור  ובפרט 
לא  )יז((  פסוק  יג  פרק  יוחאי  בר  שמעון  דרבי  )מכילתא 
שום  עליהם  לחשוב  וח"ו  מן  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה 
לזמרי,  הזאת  התועבה  נעשה  ח"ו  בזדון  אשר  דופי  דבר 
2 כנ"ל דידע במראה נבואה דילך אחד 

רק דהענין גבי זמרי2
מנשיאי ישראל ויקח אשה מזרע מלוכה של אומות העולם 

1( וירד העיט על הפגרים הוא דוד וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

לך לך סימן קסט. קעא. קעב. קעג.

2( זמרי דידע במראה נבואה דילך אחד מנשיאי ישראל ויקח אשה מזרע מלוכה וכו': 

עיין עוד בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת בלק סימן תקמב. שנד. תקלב.

ויוליד זרע שיגבה חובו ממואב ולכך לקח לכזבי דממנו יצא 
אבן הנגף למואב.

אבל באמת טעה, דאיתא ברמב"ם דהשופט הוא כנשיא 
משפחה,  נשיא  ולא  השבט  נשיא  דוקא  היינו  דבר,  לכל 
לכל  כנשיא  דינו  והי'  ההם  בימים  שופט  הי'  דבועז  וידוע 
כג:(  נזיר  )עיין  מואב  מלך  עגלון  של  בתו  היתה  ורות  דבר 
וזה הי' באמת מן השמים שנשיא בישראל ישא לבת מלך 
מן אומות העולם, אבל זמרי לא הי' רק נשיא משפחה ולא 
הי' ראוי לגדולה זו שיצא ממנו המלכות, וזה שאמר הכתוב 
צור  בת  כזבי  האשה  ושם  שבט,  נשיא  ולא  אב  בית  נשיא 

ראש אומות בית אב וגם כן לא היו ראוי לכך.
3

תפארת יהונתן3

המדינית  המוכה  האשה  ושם   – טו  כה, 
כזבי בת צור ראש אומות בית אב במדין הוא

היא  הגלות  ענין  וכללות  שני(  )דבית  החורבן  סיבת  ב. 
עד  זה,  ענין  נגד  להלחם   – לזה  והתיקון   .4

חנם"4 "שנאת   –
זה  ותמורת  חנם",  ד"שנאת  הענין  את  לגמרי  שמבטלים 
פועלים את הענין דאהבת ישראל, עד לאופן דאהבת חנם.

את  "צרור   – היומי  חומש  בשיעור  מודגש  זה  וענין 
המדינים גו'":

 ,5
מבואר בחסידות ]החל מביאור אדמו"ר הזקן בלקו"ת5

וכן בדרושי רבותינו נשיאינו שלאחרי זה, ובאריכות גדולה 
נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  לכ"ק   6

"החלצו"6 בקונטרס   –
וביתר ביאור – במאמרו ושיחותיו של בעל הגאולה בקשר 
כלומר,  ומדון",  "ריב  לשון  הוא  ש"מדין"   ]7

זה7 לקונטרס 
קליפת מדין ענינה – פירוד והתחלקות, עד לשנאת חנם.

8 – שיש 
וזהו הענין ד"צרור את המדינים", "לאייב אותם"8

שלום,  ובדרכי  נועם  בדרכי  ]אמנם,  התוקף  בכל  להלחם 
אבל ביחד עם זה – בכל התוקף[ נגד הענין ד"ריב ומדון", 
אדם  ובין  לאשתו  איש  בין  ומחלוקת  פירוד  של  ענין  נגד 

.9
לחבירו. ועד כדי כך, שמלחמה זו היא "נקמת הוי'"9

10, היינו, 
ובענין זה ישנה ההבטחה "ולא נפקד ממנו איש"10

נעשים  הענינים  שכל  מכיון  אחד,  לאף  יזיק  לא  שהדבר 
בדרכי נועם ובדרכי שלום.

בתכלית  הברכות  כל  להמשכת  והכלי  ההכנה  וזוהי 
11, ובפשטות 

השלימות – שהרי "השלום שקול כנגד הכל"11
ושלימות  האמיתי  לשלום  ממש  ומיד  תיכף  שזוכים   –

האמיתית, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ד עמוד 2578

3( ר' יונתן אייבשיץ ז"ל.

4( יומא ט, ב.

5( מטות פה, סוף עמוד ד ואילך.

6( נדפס בספר המאמרים תרנ"ט סוף עמוד נגד ואילך.

7( נדפס שם עמוד רט ואילך.

8( פירוש רש"י על הפסוק.

9( מטות לא, ג.

10( שם, מט.

11( פירוש רש"י בחוקותי כו, ו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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מב) סוטה אֹותֹופב. מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו הראיתם לפי : ְְְְֲִִִִֶֶַַָָ
אלילים  לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָּבן

ׁשבט  נׂשיא ויחסֹווהרג הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אהרן  ‡˙È˙‡˜Œ.אחר B‡˜a∑,נקמתי את ּבנקמֹו ֲַַַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
הּקצף  את "קנאה"ּבקצפֹו לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

לנקם  הּמתחרה אנפרטמנ"ט הּוא ּדבר, נקמת ְְְִִִֶַַָָָֹ
.ּבלע"ז  ְַַ

â ycew zegiyn zecewp ãe"kyz'd ,fenz `"k ,qgpit zyxt zay zgiy

והגאּולה  המאסר ׁשלאחרי ּפנחס ּפרׁשת הׁשּבת־קֹודׁש ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּביֹום
הגֹומל" "ּברּכת והגאּולה המאסר ּבעל ּבר תרפ"ז), ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָָ(ּבׁשנת
ּבנֹוגע  הזקן רּבנּו לפסק־דין ּבהתאם - לּתֹורה ׁשעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבעת
לגמרי, לּבּוריֹו ּכׁשחֹוזר הגֹומל ׁשמבר ׁשנתרּפא, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלחֹולה
זמן  ׁשּכל האסּורים, מּבית להיֹוצא ּבנֹוגע גם מּובן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומזה

לגמרי". מהסּכנה ׁש"יצא נקרא לא לביתֹו, חזר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלא

הגֹו ּברּכת אמירת היתה ּפרטית ׁשּבהׁשגחה ּביֹום וכיון מל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וׁשנה  ׁשנה ׁשּבכל מּובן, הרי ּפנחס, ּפרׁשת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּבת־קֹודׁש
ּבימי  הקביעּות ּבאֹופן נפקא־מינּה (ללא ּפנחס ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבבֹוא
ּברּכת  עם הקׁשּורים הענינים ונעׂשים" "נזּכרים ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָהחֹודׁש),

ֵַהגֹומל.
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'`d .mixac 'b zErvn`A dzidW xn`e§¨©¤¨§¨§¤§¨§¨¦¨
FnvrA oMqe FnvraE FcFakA `PTW¤¦¥¦§§©§§¦¥§©§

FxnF` `Ede ,mdixacA xEn`MF`PwA ¨¨§¦§¥¤§§§©§
icFaM liaWA d`pTd dzidW 'a .iEPkA§¦¤¨§¨©¦§¨¦§¦§¦
,FzlEf xaC mEW zErvn`l `l cal§©Ÿ§¤§¨¨¨¨
'd dSxzi xW` dnlW devn `id Ffe§¦¦§¨§¥¨£¤¦§©¤
`Ede ,mc`d dUri xW` lMn xzFi DÄ¥¦¨£¤©£¤¨¨¨§
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qgpitמ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

מּובנת  זה, רׁש"י מּפירּוׁש ללמד וׁשּצרי ׁשאפׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹההֹוראה
ְְַּבפׁשטּות:

ׁשּיׁש אף הרי טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה אדם רֹואים ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
מּפני  לכאֹורה, זאת, עֹוׂשה ׁשהּוא לכ רּבֹות ְְְִִֵֶֶַָָָֹהֹוכחֹות
הּטֹוב, מעׂשהּו את לׁשלל זאת ּבכל אסּור - איׁשּיים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹֹמניעים

ִּכי:
איׁשּיים, מניעים מּתֹו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא נּניח אם אף ְִִִִִִִִֶֶַַַֹא)

" קֹובעת ההלכה יעסקהרי ּומצוֹות לעֹולם ּבּתֹורה אדם ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
לׁשמּה"- ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאף־על־ּפי
לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו" ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות לפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמיּוחד
מּפני  "לׁשמּה", לידי אחר־ּכ מּגיע ׁשהאדם לׁשמּה", ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבא
א ּבחיצֹונּיּות, רק לׁשמּה" "ׁשּלא זאת עֹוׂשה הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשעכׁשו

היא ּכּונתֹו "ּוב"ּתֹו ׁשּלא לׁשמּהּבפנימּיּות מּתֹו" ולכן . ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
והּמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום ׁשּלֹו והּפנימּיּות "מה"ּתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלׁשמּה"
הּנסּתרת  ׁשהּפנימּיּות - לׁשמּה" "ּבא הּוא לׁשמּה" ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ׁשּלא

ּגילּוי. לידי ִִֵָָּבאה
'ׁשלחן  על־ּפי מצֹות ּולקּים ללמד מצּוה ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻֻב)
להפסיק  זאת עקב עלּול הּוא ּכי לפֹוסלֹו, אסּור ,'ְְְְִִֵֶַָָָֹערּו

ללמד ׁשּיתחיל לעֹוררֹו רק צרי וכּו'. ּתֹורה ,לׁשמּהללמד ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹ
לׁשמּה". "ּבא לידי האפׁשר ּככל מהר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיּגיע

הּזּולת, ׁשל ּבלּבֹו הּנעׂשה את לדעת אין לעֹולם והעיקר: ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָג)
ׁשהיּו למרֹות הּׁשבטים, ׁשאפילּו ּבעניננּו, ּברּור ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכפי

זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ׁשּלא ּבידם ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹ
-לׁשמּה לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי , ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין

ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד

הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד

ְְַַהּמבּטלֹו.
מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר

ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו
הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא
א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לֹו(סנהדרין לברית דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

וחּנּות  טֹובה הּמחזיק ּכאדם עּמֹוׁשלֹום, ׁשעֹוׂשה למי ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ

ÌÏL:יב  ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚ ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«»¬»¿«≈»¿»ƒ¿»
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(âé)íìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
éða-ìò øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz:ìàøNé ©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ּבריתי.ÌÏBÚ ˙p‰k ˙È¯a∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

ÌÏÚיג  ˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ È‰˙e¿≈≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«√»
Èa ÏÚ ¯tÎÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈√»¡»≈¿«««¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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zrcl Kixv oicre ,ilr zial iYrAWp¦§©§¦§¥¥¦©£©¦¨¦¨©©
xnFl Wi dfle ,drEaWl Kxvd dOl̈¨ª§©¦§¨§¨¤¥©
mFlXd zixA wGgl drEaXl Kxvd iM¦ª§©©§¨§©¥§¦©¨
df xacl miiE`x eipA Eidi `NW mbd£©¤Ÿ¦§¨¨§¦§¨¨¤

:drEaXd z` 'd mIwi§©¥¤©§¨
ãBòíäéøác ét ìò áeúkä øàaúé¦§¨¥©¨©¦¦§¥¤

ì"æ(:`"w migaf)mcw iM Exn`W §¨¦¤¨§¦Ÿ¤
itl qgpR odMzp `l ixnf dUrn©£¥¦§¦Ÿ¦§©¥¦§¨§¦
dUrW xg`e gWnp `le iEvn didW¤¨¨¨§Ÿ¦§©§©©¤¨¨
ot`A Wi dPde ,dPdMd Fl dzid Fz`pw¦§¨¨§¨©§ª¨§¦¥¥§Ÿ¤
'Ade ,dlign KxC `Ed '` ,mikxC 'a df¤§¨¦¤¤§¦¨§©
lgnIW `Ed dNgn KxC ,dpYn KxC¤¤©¨¨¤¤§¦¨¤¦§Ÿ
onfA gWnp `NW FqpTW qpTd 'd Fl©§¨¤§¨¤Ÿ¦§©¦§©
oYIW `Ed dpYn Kxce ,mipdMd zgiWn§¦©©Ÿ£¦§¤¤©¨¨¤¦¥
oxd`l DpzPW KxcM Wcgn dPdMd Fl©§ª¨¥¨¨§¤¤¤§¨¨§©£Ÿ
itkE ,mipdM Eid `l eig`e eia`W mbd£©¤¨¦§¤¨Ÿ¨Ÿ£¦§¦
xaCd didi m` oiA Wxtd Wi oiCd©¦¥¤§¥¥¦¦§¤©¨¨
dlign KxC ,dpizp Kxcl dlign KxC¤¤§¦¨§¤¤§¦¨¤¤§¦¨
dkixv dpYn Kxce oipw Dkixv Dpi ¥̀¨§¦¨¦§¨§¤¤©¨¨§¦¨
dkf `l FcIn Epw `NW cFr lke oipw¦§¨§¨¤Ÿ¨¦¨Ÿ¨¨
xaMX dOA `N` dpYnA lAwnd©§©¥§©¨¨¤¨©¤¤§¨

:FriBd¦¦
ãBòoi`X dn zFrx 'a dpYn KxcA Wi¥§¤¤©¨¨¨©¤¥

KxcA iM ,dlign KxC didY m` oM¥¦¦§¤¤¤§¦¨¦§¤¤
xfgie qpTd lr Fl lgni m` dlign§¦¨¦¦§Ÿ©©§¨§©£Ÿ
mixxFrnd ElhA ,`Ed s` oxd` zPdkl¦§ª©©£Ÿ©¨§©§§¦
zPdM lr ElhAW KxcM FzPdM lr©§ª¨§¤¤¤¨§©§ª©
KxcA oM oi`X dn ,`A EPOOW oxd ©̀£Ÿ¤¦¤¨©¤¥¥§¤¤
KxcM eilr mixxFrnl mpWIW dpYn©¨¨¤¤§¨©§§¦¨¨§¤¤
didW mB dnE ,dNgzA oxd` lr EidW¤¨©©£Ÿ¦§¦¨©©¤¨¨
`iUPd zbixd zAql FOr d`pU mdl̈¤¦§¨¦§¦©£¦©©¨¦
xnFl mFwn Wi dpYn KxcAW 'a ,'Eke§¤§¤¤©¨¨¥¨©
,FWECg `N` FA Ll oi`e WECg xaCdW¤©¨¨¦§¥§¤¨¦
dlign KxcA didi m` oM oi`X dn©¤¥¥¦¦§¤§¤¤§¦¨
xaCd xfFgW oxd` zPdkl xfFge§¥¦§ª©©£Ÿ¤¥©¨¨

xnF` z`vnp ,FzFnM ei`v`ve FWxWl§¨§§¤¡¨¨§¦§¥¨¥
zF`pd `Ed dNgnd KxC mikxC 'bA iM¦§§¨¦¤¤©§¦¨£¨
'a .oipw Kixv oi`W '` ,dpYOd KxCn¦¤¤©©¨¨¤¥¨¦¦§¨
didYW 'b .mixxFrnl WEgl oi`W¤¥¨©§§¦¤¦§¤

:eivlg i`vFilE Fl zkWnp¦§¤¤§§¥£¨¨
äpäå`Ed KExA eipirA d`xp 'd oFc`d §¦¥¨¨¦§¤§¥¨¨

zFUrl qgpR zlrn mnFxl§¥©£©¦§¨©£Ÿ
FCSn odM didIW dpYn KxcA xaCd©¨¨§¤¤©¨¨¤¦§¤Ÿ¥¦¦

prd cSn `lezx`tzl EPOn `AW s §Ÿ¦©¤¨¨¤¨¦¤§¦§¤¤
FxnF` `Ede ,FlFl ozFp ippdKxcA §§¦§¦¥§¤¤

mixaC 'Bd lM mlFr idl` oTze ,dpYn©¨¨§¦¥¡Ÿ¥¨¨©§¨¦
dpYn KxC didIWM wERwR mdA WIW¤¥¨¤¦§§¤¦§¤¤¤©¨¨
dpYn Epxn`X dn cbpM ,Epxn`W FnM§¤¨©§§¤¤©¤¨©§©¨¨

xn` oipw dkixvokl,drEaW oFWl §¦¨¦§¨¨©¨¥§§¨
xn` mixxFrnd WWg cbpkEozp ippd §¤¤£©©§§¦¨©¦§¦Ÿ¥

,mFlW izixA z` Floi`W WEgn cbpkE ¤§¦¦¨§¤¤¦¤¥
xn` `Ed WECge qgptl `N` xaCd©¨¨¤¨§¦§¨§¦¨©

eixg` FrxflE Fl dzidedpYOW 'Fbe §¨§¨§©§©£¨§¤©¨¨
`xFAd iRn drEaWA FciA dnIwzp Ff¦§©§¨§¨¦§¨¦¦©¥
zPdM eixg` FrxflE mFlWl Fl didYW¤¦§¤§¨§©§©£¨§ª©
'baE 'aA LizFxird xakE ,mlFr¨§¨©¦¦§§
z`xwPd Wtp `id dPdMdW zFnFwn§¤©§ª¨¦¤¤©¦§¥
z` 'd ghade ,zFnWPd mFwnA oM¥¦§©§¨§¦§¦©¤
df spr FrxfA lWlYWi iM qgpR¦§¨¦¦§©§¥§©§¨¨¤
FxnF` cFq `Ede ,dPdM `xwPd WFcTd©¨©¦§¨§ª¨§§

:mlFr zPdMbi dxez §ª©¨
(âé.'Bâå øtëéå 'Bâå øLà úçzozp ©©£¤§©§©¥§¨©

zFMfl Di Fl xgAX dnl mrh©©§©¤¨©¨§©
`le 'dn dpYn zxFzA qgptl dPdMd©§ª¨§¦§¨§©©¨¨¥§Ÿ

xn` ,eia` gMn`Pw xW` zgY ¦Ÿ©¨¦¨©©©£¤¦¥
eidl`llr Wge eidl`l dUr `Ede ¥Ÿ¨§¨¨¥Ÿ¨§¨©

Kxv oi`A EdnnFxi eidl` mB FcFaM§©¡Ÿ¨§§¥§¥Ÿ¤
dn cbpkE ,eia` xwin FxwiA zFpdl Fl¥¨§¨§¦©¨¦§¤¤©
didY mbe mFlW Fl didYW xn`X¤¨©¤¦§¤¨§©¦§¤

xn` 'Fbe Frxfll`xUi ipA lr xRkie §©§§¨©©§©¥©§¥¦§¨¥
oiaE l`xUi oiA mFlW dUrW WExR¥¤¨¨¨¥¦§¨¥¥
l`xUil giPde minXAW mdia £̀¦¤¤©¨©¦§¦¦©§¦§¨¥
Fl didi dfl zen ik`ln Kln zngn¥£©¤¤©§£¥¨¤¨¤¦§¤
dahddW mWkE ,mdn mFlXd zixA§¦©¨¥¤§¥¤©£¨¨

`id l`xUi ipA zxRkA aihid xW £̀¤¥¦§©¨©§¥¦§¨¥¦
`A `Ad xFce xFC lMW zkWnp dahd£¨¨¦§¤¤¤¨§©¨¨
dfle mdilr xRM xW` mipFW`xd gMn¦Ÿ©¨¦¦£¤¦¥£¥¤§¨¤
oM mB Fzahd zkWnp didY ok FnM§¥¦§¤¦§¤¤£¨¨©¥
zPdM zixA eixg` FrxflE Fl dzide§¨§¨§©§©£¨§¦§ª©

:mlFr¨
Cøãáel"f mdixaC iR lr x`Azi fnx §¤¤¤¤¦§¨¥©¦¦§¥¤

(`"kt x"cna)`Ed qgpR Exn`W¤¨§¦§¨
ipA mr xVal cizr `Ed xW` EdIl ¥̀¦¨£¤¨¦§©¥©§¥

iricFd o`ke ,oFxg`d zElBA l`xU¦§¨¥©¨¨©£§¨¦©
al aiWdl Ff dlrnl dkG dOA aEzMd©¨©¤¨¨§©£¨§¨¦¥

l"f Exn`e ,zFa` lr mipA(f"n g"t zFIcr) ¨¦©¨§¨§¥ª

mFlW zFAxdl `N` `A EdIl` oi ¥̀¥¦¨¨¤¨§©§¨
FxnF` `Ede ,mlFrAqgpR'FbeaiWd ¨¨§§¦§¨§¥¦

'FbeF`PwAzF`pw 'a xnFl ltM 'Fbe §§©§§¨©©§¨
d`pwlE df onfA `PTW d`pTl fnxl¦§Ÿ©¦§¨¤¦¥¦§¨¤§¦§¨

FxnF`M a`g` iniA 'a mrR `PTW`"n) ¤¦¥©©¦¥©§¨§§
(c"i h"iltM mW mB ,'dl iz`Pw `Pw©Ÿ¦¥¦©©¨¨©

'` zF`pw 'al fnxl ,iz`Pw `Pw xnFl©©Ÿ¦¥¦¦§Ÿ§§¨
xn` okl ,a`g` iniA '`e dWn iniA¦¥¤§¦¥©§¨¨¥¨©

mFlW izixA z` Fl ozp ippd`EdW ¦§¦Ÿ¥¤§¦¦¨¤
mdl zzl zFa`d mr zxMW zixAd©§¦¤¨©¦¨¨¨¥¨¤
mFlW zixA `xTi dfe ,oinnr dxUr£¨¨£¨¦§¤¦¨¥§¦¨
aizkC mlFrd lkA mFlW didi f` iM¦¨¦§¤¨§¨¨¨¦§¦

('f `"i dirWi)'Fbe dpirxY ace dxtEmW) §©§¨¨¨§Ÿ¦§¤¨§¨

('hdf zixA ,'Fbe EzigWi `le Erxi `lŸ¨¥§Ÿ©§¦§§¦¤
z` dUri xW` df `Ed iM Fl didi¦§¤¦¤£¤©£¤¤
zFa` lr mipA al aiWde dGd xaCd©¨¨©¤§¥¦¥¨¦©¨

aizkC 'Fbe(b"k 'b ik`ln)glW ikp` dPd §¦§¦©§¨¦¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©
xnFl wCwC dfle ,'Fbe dIl` z` mkl̈¤¤¥¦¨§§¨¤¦§¥©

Fl ozp ippdFOr sYW `le zEhxtA ¦§¦Ÿ¥¦§¨§Ÿ¦¥¦
dPdMd zixA xn` KM xg`e ,Frxf©§§©©¨¨©§¦©§ª¨
zPdM zixA eixg` FrxflE Fl dzide§¨§¨§©§©£¨§¦§ª©

xn` xnbe ,mlFrzgYmicEri 'a WExR ¨§¨©Ÿ¤©©¥¦¦
zixA ,dUrW mixaC 'a cbpM md EN ¥̀¥§¤¤§¨¦¤¨¨§¦
fnx o`M eidl`l `Pw xW` zgY mFlẄ©©£¤¦¥¥Ÿ¨¨¨©
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qgpitמב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),

â ycew zegiyn zecewp ã(1327 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ּבני־יׂשראל על יג)ויכּפר (כה, ְְְִֵֵֵַַַָ
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ּומכּפר עֹומד אּלא זז, לא עּתה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעד

.(ספרי)
ׁשהּוא  ּבני־יׂשראל, חטאי מּׁשאר ּפעֹור חטא ּנׁשּתּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמה

ּתמידית? לכּפרה ְְִִַָָָזקּוק
החׁשבת  היא: ּפעֹור חטא ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבקרּבנּו מצּויה זֹו ּומּדה עּקר, ועׂשּיתם העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּתענּוגי

ִָּתמיד.

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
ðéãnä:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úé ©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ את ׁשּיחס ּבמקֹום ¿≈ƒƒ¿»≈¿ִֵֶֶַָ
הרׁשע  את יחס לׁשבח, ·Œ˙È‡·.לגנאי הּצּדיק ‡ÈN ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ≈»

ÈÚÓMÏ∑ מחמׁשת לׁשבט לאחד ׁשהיּו אבֹות ּבּתי «ƒ¿…ƒְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּפינחס  ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ׁשאףֿׁשמעֹון. , ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּלקּנא  עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה ׁשּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּֿפי

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, .לח ּלּול ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
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מג qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

לגנאי" הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּבמקֹום
.(רש"י)

אב  ּבית "נׂשיא ּבהיֹותֹו לזמרי הּגנאי מהּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלכאֹורה,
ּפעל  ׁשּזמרי סברּו הּׁשבטים הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלּׁשמעֹוני"?
והּתֹורה  ּכדלעיל, אכזרּיּות, מּתֹו - ּופינחס חסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמּתֹו
הּצּדיק  את ׁשּיחס "ּבמקֹום אּלּו: הּנחֹות ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹוללת
ׁשל  ּתכּונֹותיו ּבֹו ויׁש אהרן", "ּבן הּוא ׁשּפינחס ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבח",
ּובאֹותּה מקֹום ּבאֹותֹו אהבה", ּומטיל ׁשלֹום "רֹודף ְְֲֲִֵֵַַָָָָֹאהרן
את  "וּיקרב... ׁשל ׁשהּמעׂשה לגנאי", הרׁשע את "יחס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדר
מהיֹותֹו ,להפ אּלא החסד, מּמּדת נבע לא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמדינית"

אב ּבית הּתֹורה לּׁשמעֹוני "נׂשיא אֹומרת ׁשמעֹון על אׁשר ," ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
התּבּטא  זמרי ׁשל ּבמעׂשהּו ּכלֹומר, מכרֹותיהם". חמס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"ּכלי

האכזרּיּות: מּדת - החסד מּמּדת ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההפ
החטא  וכאׁשר לזנֹות...", העם "וּיחל ׁשּבּה ּבּתקּופה אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכי
אז  - מּגפה" ּבהם ׁשלח ּביׂשראל, ה' אף "וּיחר לידי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהֹוביל

ׁשארּמית יׂשראל" ּבני עדת ּכל "לעיני זמרי מּתרת מכריז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
,להפ הּוא, - לתׁשּובה לעֹוררם ּובמקֹום את מֹונעליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל" ׁשבט מ"נׂשיא לכ "הּתר" להם ּבנֹותנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתׁשּובה,
ּביֹותר. קׁשה אכזרּיּות זֹו הרי -ְְֲִֵֵַָָָ

ּפעל  זמרי קֹוטבי: הּוא ּפינחס, לבין זמרי ּבין ההבּדל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכלֹומר,
ּב"אצטלא" זאת וכּסה ּביֹותר, הּקׁשה ּבאכזרּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלמעׂשה
הּנראה  מעׂשה עׂשה ּפינחס זאת, ּולעּומת חסד, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּביֹותר. העצּום החסד זהּו א ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכאכזרי,
מּובנת  ּולגּבינּו, ודֹור, ּדֹור ּכל לגּבי מּכ הּנלמדת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָההֹוראה

ְְַּבפׁשטּות:
קנאת  מקּנא רֹואים ּכאׁשר ר"ל, רּוחנית מּגפה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתקּופה
ׁשּבדֹורֹו, מׁשה הּוא ׁשאין למרֹות וכּו', לבּטלֹו אסּור - ְְְְְֵֶֶֶַַָֹה'
ׁשּלא  ואֹומרת, מסּפרת והּתֹורה ּכדלעיל. ּכהן, אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואפילּו
ּבני  מעל הּמּגפה "וּתעצר לידי ּתביא ה' ׁשּקנאת ּבלבד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָזֹו

לׁשלֹום ּתגרם אף אּלא את אמּתייׂשראל", לֹו נֹותן "הּנני - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשלֹום", ְִִָּבריתי

ּתתּבּטל  חּנם, ּומּׂשנאת מּפרּוד להפ אמּתי, ׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָועל־ידי
.ּכ מּׁשּום הּנגרמת ְִִֶֶַַָָהּגלּות

ּכמאמר  הּגאּולה, מבּׂשר לאלּיהּו ּפנחס ׁשל הּקׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
ּפנחס  ׁשל התנהגּותֹו על־ידי ּכי אלּיהּו", הּוא "ּפנחס ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחז"ל
אלּיהּו על־ידי ׁשּתכרז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנזּכה
"והׁשיב  הּלבבֹות לקרּוב ּתגרם אׁשר - ּפינחס) (זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנביא

מּמׁש. ּבקרֹוב אבֹותם", על ּבנים ולב ּבנים, על אבֹות ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלב
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qgpitמד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְֲִִָָ
לזנּות  מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, להחטיא ׁשל ּכדי , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָ

יׂשראל  ‡Bn˙.את L‡¯∑ מדין מלכי מחמׁשת אחד ְִֵֶָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
לא) והּוא (במדבר וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי :ְְְְֱִֶֶֶֶֶ

ׁשּנהג  ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, חׁשּוב ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻהיה
מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ∑Œ˙Èa‡·.ׁשליׁשי ּבּזיֹון ְְְְְְִִִִִַַָָ≈»

למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה ועפר (בראשית עיפה : ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ
מהם  לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו. ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאּיב עליכם הֹוה, לׁשֹון "ׁשמֹור", "זכֹור", .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָ

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fcqtd `vIW Ycnl `d ,qgpR z`Md©¨©¦§¨¨¨©§¨¤¨¨¤§¥
oerd EPOn rxtp dxarA ciqtdX dn©¤¦§¦©£¥¨¦§©¦¤¤¨Ÿ
FzzinE ,FbxdW qgpR lW Fz`MdA§©¨¨¤¦§¨¤£¨¦¨
dMd `NW KxCd df lr F` .FzxRM©¨¨©¤©¤¤¤Ÿª¨
xg` la` DOr didWM `N` FWtpA§©§¤¨§¤¨¨¦¨£¨©©
`hgd mWx FA x`Wp `l DPOn lCaPW¤¦§©¦¤¨Ÿ¦§©¤©¥§
dxdh FzzinE dzinA lCap `Ed iM¦¦§©§¦¨¦¨¦£¨
Wi` F`xw dOl mrh ozp dfaE ,FWtp©§¨¤¨©©©¨¨§¨¦
l`xUi mWA dbixd xg` iM l`xUi¦§¨¥¦©©£¦¨§¥¦§¨¥

:xWt` m` iYazM df ,dPkieh dxez §ª¤¤¨©§¦¦¤§¨
(åè.úéðéãnädricid `"dA xn` ©¦§¨¦¨©§¥©§¦¨

dX` dzid `l iM xnFl d`xp¦§¤©¦Ÿ¨§¨¦¨
dfle ,DzlEf zFxwtOA zipicn zxg ©̀¤¤¦§¨¦©ª§¨¨¨§¨¤

wlA zWxtA oM mB('e d"k)xiMfdWM ©¥§¨¨©¨¨§¤¦§¦
zipicOd z` xn` eig` l` axwIe©©§¥¤¤¨¨©¤©¦§¨¦
zipicn DzF` xnFl dricid `"dA§¥©§¦¨©¨¦§¨¦
Exiwtd `l df itkE ,zFxwtOA dzidW¤¨§¨©ª§¨§¦¤Ÿ¦§¦

e ,mdizFpA oicnzFIpicOd Eid m` ¦§¨§¥¤§¦¨©¦§¨¦
,mbxdl mdilr dEvn 'd did zFxwtOA©ª§¨¨¨§©¤£¥¤§¨§¨

aEzMd xn`WM `vnY oke('` mW)lgIe §¥¦§¨§¤¨©©¨¨©¨¤
Ycnl `d ,a`Fn zFpA l` zFpfl mrd̈¨¦§¤§¨¨¨©§¨
`NW mrhe ,Eid zFIa`Fn zFxwtOd iM¦©ª§¨£¦¨§©©¤Ÿ
Eid `NW itl ,mdizFpA oicn Exiwtd¦§¦¦§¨§¥¤§¦¤Ÿ¨
iYazMW FnM zFIa`FnM mdn migEhA§¦¥¤§£¦§¤¨©§¦

dlrnl(c"i c"k)'Fbe dUri xW` wEqRA §©§¨©¨£¤©£¤§
Dnrh ,dzvIW Ffe ,minId zixg`A§©£¦©¨¦§¤¨§¨©£¨
lFcBd `pFVd wlA zA DzFidl DCvA§¦¨¦§¨©¨¨©¥©¨
xFrA oA mrlA z` Epilr xkU xW £̀¤¨©¨¥¤¦§¨¤§
oM oi`X dn ,FYA xiwtde Fzvr lAwe§¦¥£¨§¦§¦¦©¤¥¥

:Exiwtd `l lFcbe ohw oicn iWp ©̀§¥¦§¨¨¨§¨Ÿ¦§¦
äæáel"fg xn`nA zgp iz`vnx"cna) ¨¤¨¨¦©©§©£©£©

('b `"ktmr bxdPW xEv iM Exn`W¤¨§¦¤¤¡©¦
xiwtdW liaWaE wlA `Ed oicn ikiqp§¦¥¦§¨¨¨¦§¦¤¦§¦

W`x didW FzNcBn EdEcixFd FYA¦¦¦§ª¨¤¨¨Ÿ
F`pn dYre zFO` W`x aizkC mNkl§ª¨¦§¦Ÿª§©¨§¨
dNB in zrcl Kixve ,oicn iklnl 'b§©§¥¦§¨§¨¦¨©©¦¦¨
Wi Epxacle ,wlA `Ed xEv iM df cFq¤¦¨¨§¦§¨¥¥
Epivn `NW oeiM ,oM xnFl oFkp mrh©©¨©¥¥¨¤Ÿ¨¦
dn l`FW oAd o`M zg` zipicn `N ¤̀¨¦§¨¦©©¨©¥¥©
zFpA lMn dzvIW Ff zipicn ziPYWP¦§©¥¦§¨¦¤¨§¨¦¨§
xW` wlA df `Ed iM i`Ce `N` ,oicn¦§¨¤¨©©¦¤¨¨£¤
Fzvr mIwe Fvrie mrlA Epilr xkÜ©¨¥¦§¨¦¨§¦¥£¨
mIwl FcFakA lflGW xEv `Ede ,FYaA§¦§¤¦§¥¦§§©¥
Evx `NW ilE`e ,mrlA lW drx dvr¥¨¨¨¤¦§¨§©¤Ÿ¨
wlA mcTW cr mdizFpA xiwtdl a`Fn¨§©§¦§¥¤©¤¨©¨¨
,FYA xiwtde mdilr Kln f` didW¤¨¨¨¤¤£¥¤§¦§¦¦
cnr `NW dlrnl iYazMW mbde©£©¤¨©§¦§©§¨¤Ÿ¨©
`NW mrlA mricFdW xg` ,FzEklnA§©§©©¤¦¨¦§¨¤Ÿ
cInE skY ,a`Fnl EzigWi `le Erxï¥§Ÿ©§¦§¨¥¤¦¨
Exiwtd dfaE Fxirl Fl Klde dvrd mIw¦¥¨¥¨§¨©§¦¨¤¦§¦
okYi Ki` df zlEfe ,mdizFpA a`Fn¨§¥¤§©¤¥¦¨¥

:oNMn xEv dPYWIW¤¦§©¤¦ª¨
àlàWxcn icil `AW(zFHn hEwli)dfe ¤¨¤¨§¨¦¦§¨©§©§¤

EidW cOln "dPd od" mpFWl§¨¥¥¨§©¥¤¨
`id Ff dfl df mixnF`e mzF` oixiMn©¦¦¨§§¦¤¨¤¦
Wxcn itM ,o`M cr ,ipFlR DOr `hgW¤¨¨¦¨§¦©¨§¦¦§¨
xWt`e ,Eid miYW `le zg` `l df¤Ÿ©©§Ÿ§©¦¨§¤§¨
zFpAn Exiwtd `l oicOW xnFl©¤¦§¨Ÿ¦§¦¦§

dfle mdipFndn `N` milFcBdEcixFd ©§¦¤¨¥£¥¤§¨¤¦
,Kln did `Ede FYA xiwtdW wlÄ¨¤¦§¦¦§¨¨¤¤

FxnF` df KxclEzipicOdWExR §¤¤¤§©¦§¨¦¥
oicOn d`vi `NW oNkAW zcAknd©§ª¤¤¤§ª¨¤Ÿ¨§¨¦¦§¨
zO`zi df KxclE ,`id `N` Kln zA©¤¤¤¨¦§¤¤¤¦§©¥
wlA zWxR sFqA iYWxRX dn Epl̈©¤¥©§¦§¨¨©¨¨
ixdW mzF` mixiMn Eid `l l`xUIW¤¦§¨¥Ÿ¨©¦¦¨¤£¥
xn` `le ,dAxd zFIpicn mW Eid̈¨¦§¨¦©§¥§Ÿ¨©

aEzMd('` d"k)zFpfl mrd lgIe `N` ©¨¤¨©¨¤¨¨¦§
mB xiMfd `l dOle a`Fn zFpA l ¤̀§¨§¨¨Ÿ¦§¦©
oNM EidW Ycnl `d ,oicn zFpA§¦§¨¨¨©§¨¤¨ª¨
Eid df zlEGW a`Fn zFpA odipirA§¥¥¤§¨¤©¤¨
F` mpFnn ElHie dNgYn mzF` mibxFd§¦¨¦§¦¨§¦§¨¨
mdl did qgpR dUrn xg` sFQal§©©©©£¥¦§¨¨¨¨¤
miWPd lM EidW `N` oicn zFpA bxdl©£Ÿ§¦§¨¤¨¤¨¨©¨¦

:a`Fn zFpA zwfgA§¤§©§¨
ïéãîadWw df xn`n .`Ed §¦§¨©£¨¤¨¤

xnFl FzpEM m` ,zErnWOd©©§¨¦©¨¨©
Fl did oicn lW zFO` W`x `EdW¤Ÿª¤¦§¨¨¨
iM ,oicnl a` ziA 'Fbe W`x xnFl©Ÿ§¥¨§¦§¨¦
rnWn `Ed oicnA zaY xErW¦¥©§¦§¨©§¨
.dfA dpEMd rEci oi`e FnFwn EpricFOW¤¦¥§§¥¨©©©¨¨¨¤
xEv xn`W itl `id dpEMdW d`xpe§¦§¤¤©©¨¨¦§¦¤¨©
xnF`d xn`i ,wlA lr zFO` W`xŸª©¨¨Ÿ©¨¥
EdEkilndW did a`Fn Kln wlA `lde©£Ÿ¨¨¤¤¨¨¨¤¦§¦
`l xn`e aEzMd LricFd dfl ,mdilr£¥¤¨¤¦£©¨§¨©Ÿ
a`Fnl Kln x`WPW aWFg dY`W FnM§¤©¨¥¤¦§©¤¤§¨
,FnFwnl xfge mdn Wxbp xaM `N ¤̀¨§¨¦§©¥¤§¨©¦§

FxnF` `Ede`Ed oicnAFzF`A WExR §§§¦§¨¥§
,oicnA did FYA zxwtn dzidW aSn©¨¤¨§¨ª§¤¤¦¨¨§¦§¨

wEqRA iYWxRX dn oIre(d"k c"k)mbe §©¥©¤¥©§¦©¨§©
:'Fbe Kld wlAfh dxez ¨¨¨©§

(æé.'Bâå íéðéãnä úà øBøöKixv ¨¤©¦§¨¦§¨¦
ltM dOl zrcl,mziMde xFxv ¨©©¨¨¨©¨§¦¦¤
Exn`e EWiBxd l"fxe(`"kt x"cna)iM §©©¦§¦§¨§¦

'd dESW mbdW xnFl dfA oEMzpmixaC) ¦§©¥¨¤©¤£©¤¦¨§¨¦

(h"i 'i 'kzigWz `l 'Fbe xir l` axwz iM¦¦§©¤¦§Ÿ©§¦
diEfaE dNw dO` Ff 'Fbe Dvr z ¤̀¥¨§ª¨©¨§¨
Kixve ,o`M cr ,'Fbe Dvr z` zigWdl§©§¦¤¥¨§©¨§¨¦
dAxc`e oicnl Ff `id dnwP dn zrcl̈©©©§¨¨¦§¦§¨§©§©¨

,mIwl mdl did(c"i wEqR mW)z` Ylk`e ¨¨¨¤§©¥¨¨§¨©§¨¤



מה qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

ּבנֹותיהם  אחר ׁשהפקירּו להטעֹותכם ּכדי לזנּות, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַ
רּות  מּפני להׁשמיד, צּוה לא מֹואב ואת ׁשהיתה ּפעֹור. ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּכדאמרינן מהם, לצאת קמא'עתידה .(לח)ּב'ּבּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dnwp xzFi mdl `Ed dGW ,Liai` llW§©Ÿ§¤¤¤¨¤¥§¨¨
Epivn dfA `vFIke ,Wtp oFa`ce§©£¤¤§©¥¨¤¨¦

dxFYd zFllwA(f"h e"k `xwIe)Edlk`e §¦§©¨©¦§¨©£¨ª
:mkiaiŸ̀§¥¤

ãBòFxnF` zrcl Kixv,mixxv iM ¨¦¨©©§¦Ÿ£¦
itlE ,mrh zpizpl Kxvd dOl̈¨ª§©¦§¦©©©§¦
EzigWi xnFl `AW Exn`W l"fx ixaC¦§¥©©¤¨§¤¨©©§¦
`AW xnFl mFwn Epl Wi 'Eke Dvr¥¨§¥¨¨©¤¨
zigWz `l zevn lEHal mrh zzl̈¥©©§¦¦§©Ÿ©§¦
`nEgpzaE ,mixxv iM dGd mFwOA 'Fbe§©¨©¤¦Ÿ£¦§©§¨
iM dOl 'Fbe xFxv mpFWl dfe Exn`̈§§¤§¨¨§¨¨¦
LBxdl `Ad Exn` o`Mn 'Fbe mixxvŸ£¦§¦¨¨§©¨§¨§§
aEzMd `A `nEgpY ixaclE ,'Eke§§¦§¥©§¨¨©¨
KxC dfe 'Eke `Ad hRWn LricFdl§¦£¦§¨©¨§§¤¤¤

:WxC§¨
äàøðå'd dEv dOl xirdA Wxtl §¦§¤§¨¥§¨¦¨¨¦¨

iM ,dPnfA `NW Ff devn¦§¨¤Ÿ¦§©¨¦
xnFl zFEvl 'd Kxvd KM xg`W Epivn̈¦¤©©¨ª§©§©©

('a `"l)z`n l`xUi ipA znwp mwp§Ÿ¦§©§¥¦§¨¥¥¥
`l df xn`n iM Ycnl `d ,mipicOd©¦§¨¦¨¨©§¨¦©£¨¤Ÿ

:dnwPd onfA did̈¨¦§©©§¨¨
ïëàmzpTzl df xn`nA 'd oEMzp ¨¥¦§©¥§©£¨¤§©¨¨¨

xW` lMW itl ,l`xUi lW¤¦§¨¥§¦¤¨£¤
mc`A hlFXd iraHd `hg mrh mrhi¦§Ÿ©©¥§©¦§¦©¥¨¨¨
`N` Fnrh `NW didi El FpFvxl `NW¤Ÿ¦§¦§¤¤Ÿ§¨¤¨
,Fcixtdl `Ed dWw aWFgd zpigaA¦§¦©©¥¨¤§©§¦
zWxtA df hxtA iYkx`dW FnkE§¤¤¡©§¦¦§¨¤§¨¨©

zFn ixg`('b g"i `xwIe)dUrnM wEqRA ©£¥©¦§¨©¨§©£¥
cxtp `NW cFr lke ,'Fbe mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§§¨¤Ÿ¦§¨
eil` FzwEWzE xaCd ze`Y `hFgdn¥©¥©£©©¨¨§¨¥¨
iYWxRW FnkE ,dxRMdn llWn `Edª§¨¥©©¨¨§¤¥©§¦
aEzMd xn`X dOA ziW`xA zWxtA§¨¨©§¥¦©¤¤¨©©¨

('f 'c mW)lWnY dY`e FzwEWY Lil`e ¨§¥¤§¨§©¨¦§¨
Enrh l`xUi ipA mr EpiptNX dnE ,FA©¤§¨¥©§¥¦§¨¥¨£
mdn dUrnA mdn zEpGd zaxr£¥©©§¥¤§©£¤¥¤
aizkC xFrRA EwAcp mB ,daWgnA§©§¨¨©¦§§©§¦§¦

('b d"k)xFrR lral l`xUi cnSIe©¦¨¤¦§¨¥§©©§
l"fx Exn`e(k"t x"cna)cinvM EUrPW §¨§©©¤©£§¨¦

zvrA mzF`Rxl 'd utge ,o`M cr ,'Eke§©¨§¨¥§©§¨©£©
,dtBOd mdilrn wNql icM dpFkPd 'd©§¨§¥§©¥¥£¥¤©©¥¨

l`xUiA dtBOd dzidW `vnY `ldW¤£Ÿ¦§¨¤¨§¨©©¥¨§¦§¨¥
lral micnvPd lM EOY Etq xW` cr©£¤¨©¨©¦§¨¦§©©

aizkC xFrR('b 'c mixaC)Wi`d lk iM §¦§¦§¨¦¦¨¨¦
FcinWd xFrR lra ixg` Kld xW £̀¤¨©©£¥©©§¦§¦
xnFl dY` gxkdaE ,LAxTn Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¦§¤§¤§¥©©¨©
aEzMd xn`W sl` c"Md lr `l iM¦Ÿ©©¤¤¤¨©©¨

('h wEqR wlA t"eq)drAx` 'Fbe mizOd EidIe ¨¨¨©¦§©¥¦§©§¨¨
haXn Eid EN`W ,xnF` `Ed 'Fbe§¥¤¥¨¦¥¤
ci glWl EvxW lr EznE oFrnW¦§¥©¤¨¦§Ÿ©¨

l"f mxn`nM qgptA(k"t x"cna)aEzMde §¦§¨§©£¨¨§©¨
xFrR lra ixg` Kld xW` xnF`¥£¤¨©©£¥©©§
mB cinWdW Ycnl `d 'Fbe FcinWd¦§¦§¨¨©§¨¤¦§¦©
dOn mB ,sl` c"Md cal mipFGd lM̈©¦§©©¤¤©¦©
dtBOd mFia dMOd o`M aEzMd xn`X¤¨©©¨¨©ª¨§©©¥¨
l`xUIn EzOW ciBi df xFrR xaC lr©§©§¤©¦¤¥¦¦§¨¥
EvxW qgpR liaWA EzOW mzF` cal§©¨¤¥¦§¦¦§¨¤¨

:ci FA glWl¦§Ÿ©¨
íâäåxW` dAQd xTrA liMUPW ©£©¤©§¦§¦©©¦¨£¤

did `l ,qgpR dUrn daAq¦§¨©£¥¦§¨Ÿ¨¨
qgpR bxd `l iM ixnf zEpf `N ¤̀¨§¦§¦¦Ÿ¨©¦§¨
i`Ce `N` ,dxf dcFar lr ixnfl§¦§¦©£¨¨¨¤¨©©
mbde ,mipFGA zhlFW dzid dtBOdW¤©©¥¨¨§¨¤¤©¦©£©
,l`xUi ipA lr xRkie aEzMd xn`W¤¨©©¨©§©¥©§¥¦§¨¥
liaWA mdn ,mrd lM dNM `NW WExR¥¤Ÿ¦¨¨¨¨¥¤¦§¦
liaWA mdn dxf dcFar zaWgn©§¤¤£¨¨¨¥¤¦§¦
lr xYe `l 'd mlFrlE zEaxrd©£¥§¨Ÿ¦¥©
,'Fbe z` xFxv xn`e 'd urie ,mipFGd©¦§¨©§¨©¨¤§
mi`ihgOd `pUl miCwdl dfA dpEMd©©¨¨¨¤§©§¦¦§Ÿ©©£¦¦
mdn `Ad aFHde axrd airzdl mB©§©§¦¤¨¥§©©¨¥¤
wFzn oirn lke cngp ur lM cA`l§©¥¨¥¤§¨§¨©£¨¨
EnxB xW` lr mdn `Ad aEh lke§¨©¨¥¤©£¤¨§
FxnF` KxC lr `Ede ,rx zFUr mdl̈¤£©§©¤¤§

(`"k h"lw miNdY),`pU` 'd Li`PUn `ld §¦¦£Ÿ§©§¤¤§¨
L`ipUn xn` EN`M Li`PUn WExR¥§©§¤§¦¨©©§¦¤

minxFBWKxcM aFHA xFgA z`pUl ¤§¦§¦§©§©§¤¤
l"f EWxCW(:c"iw zAW)i`PUn lM wEqRA ¤¨§©¨©¨¨§©§©

zErvn`aE ,'Eke ixwY l` zen Ead`̈£¨¤©¦§¦§§¤§¨
ze`Y zwgxzn didY Ff daWgn©§¨¨¦§¤¦§©¤¤©£©
lr iM dxfl mdl didze mdn dxard̈£¥¨¥¤§¦§¤¨¤§¨¨¦©
rah mdA clEie aaFQd mi`pFU xard¤¨¨§¦©¥§¦¨¥¨¤¤©

utgl `id zilEbq dCn Ff dCnE ,idl ¡̀Ÿ¦¦¨¦¨§¦¦¤¨¥
mcFTd oer xRMzi dfaE ,miIgA§©¦¨¤¦§©¥¨Ÿ©¥
ze`Y qx`A mB dxf dcFar zaWgnA§©§¤¤£¨¨¨©§¤¤©£©

:sbp mdA didi `le sE`Pd©¦§Ÿ¦§¤¨¤¤¤
àeäåo`M aEzMd xn`nz` xFxv §©£©©¨¨¨¤

mipicOdxcbA mkl Eidi WExR ©¦§¨¦¥¦§¨¤§¤¤
axrd lM `pUle mz`pUl aiF`e xv̈§¥¦§¨¨§¦§Ÿ¨¤¨¥
lwlwlE mvr zigWdl mdn¥¤§©§¦¥¨§©§¥
EE`zdX dn zxEnY df mdizFpirn©©§¥¤¤§©©¤¦§©
,daEWYd ipETYn cg` `id Ffe ,mdl̈¤§¦¤¨¦¦¥©§¨

xn`exFxvExiAbi WExR deFd oFWl §¨©¨§¤¥©§¦
rAwp didIW xcB cr d`pVd mdÄ¤©¦§¨©¨¥¤¦§¤¦§¨

xn`e ,zExixSd rah mdAmziMde ¨¤¤©©§¦§¨©§¦¦¤
EMYW mwp mFil EMgY WExR mzŸ̀¨¥§©§¨¨¤©
iM mzF` EMde xn` `l dfle ,mzF`¨§¨¤Ÿ¨©§©¨¦

xn`e ,dYr FPnf oi`mixxv iM'Fbe ¥§©©¨§¨©¦Ÿ£¦§
xaCd `Ed i`pY xnFl dfA dpEMd©©¨¨¨¤©§©©¨¨
`l mkl didYW zEaiF`e d`pVdW¤©¦§¨§§¤¦§¤¨¤Ÿ
oM m`W l`xUIn dlitp EaAQW lr©¤¦§§¦¨¦¦§¨¥¤¦¥
`N` `hgd oETY lW dpEMd dca`p¤¤§¨©©¨¨¤¦©¥§¤¨

'Fbe md mixxv iMxFrR xaC lrxW` ¦Ÿ£¦¥§©§©§£¤
dxf dcFarA mkz` E`ihgdlrexaC ¤¡¦¤§¤©£¨¨¨§©§©

iAfM,zEpfA lWMdl mkl EnxBW 'Fbe ¨§¦§¤¨§¨¤§¦¨¥¦§
itl cal iAfkA df hxR dlYW mrhe§©©¤¨¨§¨¤§¨§¦§©§¦
mB ,dlFcBd xiMfde Kln zA `idW¤¦©¤¤§¦§¦©§¨©
xWt`e ,mEqxtA did DzEpGW itl§¦¤§¨¨¨§¦§§¤§¨

:zFxwtOd lM Eid diR lrW¤©¦¨¨¨©ª§¨
ãBòaEzMd oEMzp dfNW xWt ¤̀§¨¤¨¤¦§©¥©¨

xn`OAoicn `iUp za`NW ©©£©©§¦¦§¨¤Ÿ
za iAfM KEnqA xn` xaMW Kixv did̈¨¨¦¤§¨¨©§¨¨§¦©
zA DzFidNW xnFl `A `N` ,'Fbe xEv§¤¨¨©¤¦§¨©
wCwce ,dO`d lM DliaWA EqtYi Kln¤¤¦¨§¦§¦¨¨¨ª¨§¦§¥

xn`emzg`Dz`ivIW mbd xnFl §¨©£Ÿ¨©£©¤§¦¨¨
mzFg` WExR mzFg` a`FOn dzid̈§¨¦¨£¨¥£¨
aWgie dzvi oicn lW mzvrAW dvrA§¥¨¤©£¨¨¤¦§¨¨§¨§¥¨¥

FxnF`e ,oNM lr xaCddMOdxnFl ©¨¨©ª¨§§©ª¨©
,eig` lr g`M mdilr DWtp dxqOW¤¨§¨©§¨£¥¤§¨©¤¨

FxnF`edtBOd mFiAdtBOd WExR 'Fbe §§§©©¥¨§¥©©¥¨
Ycnl `d xFrR xaC lr dzidW¤¨§¨©§©§¨¨©§¨
xg` miklFdd 'd sbp Fnvr mFIAW¤©©§¨©©§¦©©



qgpitמו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג "על־ׁשם (כה, ְְְֲִִֵַַַָָ

עבֹודתֹו". וזֹוהי רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָׁשּפֹוערין
ׁשפלה  עבֹודה־זרה אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוקׁשה,

ּכזֹו?!ּונ  ְָָחּותה
החסידּות: דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, ׁשּכל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
מהּמלאכים  "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתענּוגים

ְִֶָהעליֹונים.

הּוא  הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשאדם
הּמאכל  את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי ׁשמים פ"ז)לׁשם (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אבל  אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָונמצא
ּומּפסלת  מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה לׁשם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה

ְִַַָהּמלאכים.
ההנאה  את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל עבֹודה־זרה ענין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומׁשּתחוה  "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגּופנית

הּמלאכים. ְְִִֶַַָֹל"ּפסלת"

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ
והּוא  ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָׁשּנכנסּו
אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. מנין לידע אֹותן ְִֵֵֶַַַַָָָָמֹונה

ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּכׁשּיצאּו
מחזירם  צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹעכׁשו

.ּבמנין  ְְִָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבני־ ּכל־עדת | את־ראׁש הּמּגפה..ׂשאּו אחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֽֽויהי
ְִֵָיׂשראל 

ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָמׁשל
הּנֹותרֹות מנין לידע אֹותן מֹונה ובפרש"י)והּוא א־ב. (כו, ְְִֵֶַַַָָ

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aEzMd xn`W sl` c"Mdn cal xFrR§§©¥©¤¤¤¨©©¨
liaWA EzOW oFrnXn oNM Eid mzF`W¤¨¨ª¨¦¦§¤¥¦§¦
mxirdl xn`Od xTrA dpEMde ,qgpR¦§¨§©©¨¨§¦©©©£¨©£¦¨
s` zFxgl dAq EidW zirah d`pUA§¦§¨¦§¦¤¨¦¨©£©
`id dfA dpEMdW zFrhl oi`e ,mrA 'd¨¨§¥¦§¤©©¨¨¨¤¦
xn` xaMW ,dtBOd liaWA mE`pUIW¤¦§§¦§¦©©¥¨¤§¨¨©
`l` mzF` Exxvi `NW 'Fbe mixxv iM¦Ÿ£¦§¤Ÿ¦§§¨¤¨

:'Fbe xFrR xaC lrgi dxez ©§©§§
(à.'Bâå äôbnä éøçà éäéåKixv ©§¦©£¥©©¥¨§¨¦

dWxR zligY dUr dOl zrcl̈©©¨¨¨¨§¦©¨¨¨
iYazMX dn itlE ,aEzMd rvn`A§¤§©©¨§¦©¤¨©§¦
dfA oEMzPW ,oFkp mrh Wi dlrnl§©§¨¥©©¨¤¦§©¥¨¤
'Fbe xFxv zevn zErvn`A iM xnFl©¦§¤§¨¦§©¨§
dcFar zaWgn EpTY EpWxRW KxCM©¤¤¤¥©§¦§©§¤¤£¨
dfaE ,idl`d raHl mnvr EHde dxf̈¨§¦©§¨©¤©¨¡Ÿ¦¨¤
dwNYqp WExR dtBOd ixg` idie©§¦©£¥©©¥¨¥¦§©§¨
zErvn`A l`xUiA dzidW dtBOd©©¥¨¤¨§¨§¦§¨¥§¤§¨
dfle ,zFUr 'd dEv xW` df oETY¦¤£¤¦¨¨§¨¤
xnFl aEzMd rvn`A dWxRd ligzd¦§¦©¨¨¨§¤§©©¨©
dn mr xXwn dtBOd ixg` xn`n iM¦©£©©£¥©©¥¨§ª¨¦©
F`Ur `NW mrhe ,EPOn dlrnNX¤§©§¨¦¤§©©¤Ÿ£¨
FxWwl oM mB oEMzp ,Fnvr iptA wEqR̈¦§¥©§¦§©¥©¥§¨§
E`U 'Fbe 'd xn` dtBOd xg`W dHnl§©¨¤©©©©¥¨¨©§§

ixg` idie xn`n iM xnF` z`vnp ,'Fbe§¦§¥¨¥¦©£©©§¦©£¥
oipr ciBdl dlrnl WOWn dtBOd©©¥¨§©¥§©§¨§©¦¦§¨

:xg` oipr ciBdl dHnlE ,cg ¤̀¨§©¨§©¦¦§¨©¥
ãBòdWxRd ligzdW mrh zzl d`xp¦§¤¨¥©©¤¦§¦©¨¨¨

l"f mdixaC iR lr aEzMd rvn`n¥¤§©©¨©¦¦§¥¤
(b"ryz fnx hEwli)idie mpFWl dfe Exn`W ©§¤¨§§¤§¨©§¦

df 'Fbe W`x z` E`U 'Fbe dtBOd ixg ©̀£¥©©¥¨§§¤Ÿ§¤
aEzMd xn`W `Ed(g"i c"v miNdY)m` ¤¨©©¨§¦¦¦

ElATW drWA ,'Fbe ilbx dhn iYxn`̈©§¦¨¨©§¦§§¨¨¤¦§
mlFrd zFO` E`Pwzp dxFYd l`xUi¦§¨¥©¨¦§©§ª¨¨
E`iad `Ed KExA WFcTd mdl xn` 'Eke§¨©¨¤©¨¨£¦
E`AWM 'Eke mkNW oiqgi ixtq il¦¦§¥ª£¦¤¨¤§§¤¨
zFO`d Exn` 'Eke Elwlw miHWl§¦¦¦§§§¨§¨ª
md mieW dlhA mciA dzidW dxhrd̈£¨¨¤¨§¨§¨¨§¥¨¨¦¥
lwlwzPW in lM sBPW mFwOd otwf Epl̈§¨¨©¨¤¦¥¨¦¤¦§©§¥
df itl .o`M cr ,mzxdh lr ocinrde§¤¡¦¨©¨¢¨¨©¨§¦¤
wEqRd rvn`A dwqtdA mrh Wi¥©©©©§¨¨§¤§©©¨
dn mr mB xEWw xn`OdW xirdl§¨¦¤©©£¨¨©¦©
oicn EnxB xW` zFrx oiprA dlrnNX¤§©§¨§¦§¨¨£¤¨§¦§¨
mbe 'Fbe iAfM xaC lre xFrR xaC lr©§©§§©§©¨§¦§§©

dtBOd ixg` idiexrv oFWl WExRdNbn) ©§¦©£¥©©¥¨¥§©©§¦¨

('iilbx dhn wEqRA fnxX dn `Ede ,§©¤¨©©¨¨¨©§¦
mdA milflfn mlFrd zFO` EidW¤¨ª¨¨§©§§¦¨¤

lEflfe ,mciA dzidW dxhrd dlHPW¤¦§¨¨£¨¨¤¨§¨§¨¨§¦§
dwNYqPWM l`xUIn hlgp `l df¤Ÿ¤§©¦¦§¨¥§¤¦§©§¨
lM E`vnpe m`pOW cr mdn dtBOd©©¥¨¥¤©¤§¨¨§¦§§¨
E`Up f` haXd cr eizFa` xiMn cg ¤̀¨©¦£¨©©¥¤¨¨§

FxnF` `Ede ,W`xidiemB xrv oFWl Ÿ§§©§¦§©©©
,E`U 'Fbe 'd xn`Ie dfle ,dtBOd ixg ©̀£¥©©¥¨§¨¤©Ÿ¤§§
iptA wEqR FzFUrl wiqtdl hilgd `le§Ÿ¤¡¦§©§¦©£¨¦§¥
xnFl EPOn dHnNX dn mr Faxre Fnvr©§§¥§¦©¤§©¨¦¤©
`EdW idie zazA fEnxX dn liaWA iM¦¦§¦©¤¨§¥©©§¦¤
:'Fbe E`U 'd xn`W `Ed zFO`d lEflf¦§¨ª¤¨©§§

ãBòdWxRd ligzdW mrh zzl Wi¥¨¥©©¤¦§¦©¨¨¨
mdixaC iR lr aEzMd rvn`n¥¤§©©¨©¦¦§¥¤

l"f(b"kt x"cna)mpFWl dfe Exn`W¤¨§§¤§¨
Exqnpe mixvOn l`xUi E`vIWM§¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§¦§§
zEnl axTWM oipnA Exqnp dWnl§¤¦§§§¦§¨§¤¨©¨
dn `Ede .o`M cr ,oipnA mxifgd¤¡¦¨§¦§¨©¨§©

dWxRd zlgzdA oEMzPX'd xn`Ie ¤¦§©¥§©§¨©©¨¨¨©Ÿ¤
dWn l`ixg` mrh `lA iM xnFl 'Fbe ¤¤§©¦§Ÿ©©©£¥

mxifgdl icM df oipnA mrh Wi dtBOd©©¥¨¥©©§¦§¨¤§¥§©£¦¨
dAq oM mB dzidW `N` ,xEn`M oipnA§¦§¨¨¨¤¨¤¨§¨©¥¦¨
E`vnpe ,dtBOd ixg` `idW zxg ©̀¤¤¤¦©£¥©©¥¨§¦§§
zErvn`A zFfnxp oipOd zFAq iYW§¥¦©¦§¨¦§¨§¤§¨

:aEzMd rvn`A dWxR zlgzda dxez ©§¨©¨¨¨§¤§©©¨



מז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i oey`x meil inei xeriy
יׂשראל  ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובסּיּום

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש מּדּיני הרגּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּוׁשמֹונת  רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ֲִָאלפים".
ּבאּור: הּמּובן וצרי (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּנֹותרים  מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמׁשלֹו
חׁשּבֹון  ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעקבֹות
מי"ז  למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל, ׁשֹופטי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההרּוגים

ּברמּב"ן)רּבֹוא וׁשם (ּכּמּובא ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי מפלג רּבּוי , ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מנין?! מצינּו ְִִָָֹלא

ּכאׁשר  הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ּתפקידֹו ּבזה: ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּבאּור
להבטיח  ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרגּו

ּבהּזק  רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. יֹותר ּיּזהר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמעּתה
ּתֹועיל  לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּתלּוי

ּבׁשמירה. יתרה ְְְִִִֵָָזהירּות
מׁשה  היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובנּדֹון
להּזהר  הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאׁשם
מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה מה־ׁשאין־ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמירתם.
ּפֹוגעין  קּנאין ארמית ּד"הּבֹועל ההלכה מּמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתעּלמה
ולכן  הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבֹו",
רֹועה  ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר

ּבצאנֹו. זאבים ְְְְִִֵֶֹׁשּנכנסּו

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האב ׁשבט האם על אחר ולא .יתיחסּו, ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ זאת על עּמם למנֹותם ּדּברּו הּמקֹום ׁשּצּוה ,.¯Ó‡Ï∑:להם אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
להּמנֹותצריכים  ומעלה אּתם ׁשנה עׂשרים .מּבן ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(ã)ýåýé äeö øLàk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k∑ׁשּנאמר ומעלה, ׁשנה עׂשרים מּבן מנינם ל)ׁשּיהא על (שמות העבר "ּכל הּפקדים : «¬∆ƒ»¿ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
.וגֹו'" ְ

Ï‡¯NÈב  È·„ ‡zLk Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬»«¿

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk»»≈≈»¿ƒ¿»≈

ÈÓÓÏג  e¯Ó‡ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈
BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»««¿≈»ƒ≈

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÈÈד  „ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ¿»
‡Ú¯‡Ó e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È·e ‰LÓ ˙È»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âáàBî úáøòa 'Bâå äLî øaãéå©§©¥¤§§©§Ÿ¨
.'BâåxnFl Kxvd dOl xirdl Wi §¥§¨¦¨¨ª§©©

,a`Fn zaxrAdrcFdA Kxv Wi m`e §©§Ÿ¨§¦¥Ÿ¤§¨¨
xn`WM 'd zevnA FxiMfdl Fl did Ff¨¨§©§¦§¦§©§¤¨©
dnl oEMzPW ilE`e ,'Fbe 'd xn`Ie©Ÿ¤§§©¤¦§©¥§©

l"f Exn`X(mW)iM 'Eke drFxl lWn ¤¨§¨¨¨§¤§¦
Fgixi oCxi lr a`Fn zFaxrA mzFidA¦§¨§©§¨©©§¥§¦
mxifgde on`p drFx zxinW dxnbp¦§§¨§¦©¤¤¡¨§¤¡¦¨
aEzMd miCwd oM mB dfle ,oFAWgA§¤§§¨¤©¥¦§¦©¨

dWxRd zNgzA xnFlixg` idie ©¦§¦©©¨¨¨©§¦©£¥
dtBOddidW xg` ENt`W xirdl ©©¥¨§¨¦¤£¦©©¤¨¨

oFAWg llkl E`A dtBOd mdÄ¤©©¥¨¨¦§©¤§
aEzMd xn` `l df mrhlE ,oFW`xd̈¦§©©¤Ÿ¨©©¨
rbFp df xaC iM 'd zevnA df oipr¦§¨¤§¦§©¦¨¨¤¥©
o`Sd Eciqtd `NW zF`xdl dWnl§¤§©§¤Ÿ¦§¦©Ÿ

'd iM ip`Fx `lde xn`Y m`e ,Fci lr©¨§¦Ÿ©©£Ÿ©¦¦
FzpEM oi` ,W`x z` E`U eil` xn`̈©¥¨§¤Ÿ¥©¨¨
EidIWkl iM ,oipnA mlAwl df xn`nA§©£¨¤§©§¨§¦§¨¦¦§¤¦§
dprh Fl oi` dAxd mixqg mi`vnp¦§¨¦£¥¦©§¥¥©£¨
,drFxd zE`ivnl dnFC Fpi`W eilr̈¨¤¥¤¦§¦¨¤
l"f Exn`W KxcM 'd zpEM dzid `N ¤̀¨¨§¨©¨©§¤¤¤¨§
bxde Fxcrl a`f qpkPW drFxl lWn̈¨§¤¤¦§©§¥§¤§§¨©
zFUrl KxC dWn `vnE ,'Eke mdÄ¤§¨¨¤¤¤©£
,mzFpnl Kixv didW onfA Fvtg¤§¦§©¤¨¨¨¦¦§¨

zaY FxnF`exn`loi`W df mFwnA §§¥©¥Ÿ§¨¤¤¥
mdl xn`W WExR ,Exn`i inl mdl̈¤§¦Ÿ§¥¤¨©¨¤
`EdW a`Fn zFaxrA fEnxd oEknd©§ª¨¨¨§©§¨¤
`NW ErcIW icM oipnA mxifgdl dvFx¤§©£¦¨§¦§¨§¥¤¥§¤Ÿ
dvxi F` .Fci lr oFW`xd mpipOn Exqg̈§¦¦§¨¨¨¦©¨¦§¤
Fl xn`Pd iR lr mzF` dpFn `Ed iM¦¤¨©¦©¤¡©

dpFn `Ed cal FANn `le 'dn¥§Ÿ¦¦§©¤
:mzF`c dxez ¨

(ã.äðL íéøNò ïaîzrcl Kixv ¦¤¤§¦¨¨¨¦¨©©
eilrW xRqOd xiMfd `l dOl̈¨Ÿ¦§¦©¦§¨¤¨¨
Knq m`e ,mixUr oAn xn`n xfFg¥©£©¦¤¤§¦§¦¨©
xEn`M xnF` `Ed xRqOd lrW¤©©¦§¨¥¨¨

` ,KEnqAmixUr oAn xn`n mB oM m §¨¦¥©©£©¦¤¤§¦
`le KEnqA xMfdW Knql Fl did 'Fbe§¨¨¦§Ÿ¤ª§©§¨§Ÿ
iYWxRX dn itlE ,FxiMfdl Kxhvi¦§¨¥§©§¦§¦©¤¥©§¦
xRqOd `AW df iptNW wEqRA©¨¤¦§¥¤¤¨©¦§¨
`NW zF`xdl oM mB a`Fn zFaxrA§©§¨©¥§©§¤Ÿ
mB zFpnl xaCd aIgzi Fci lr Exqg̈§©¨¦§©¥©¨¨¦§©
Exqg `NW gaW oi` df zlEGW miPhTd©§©¦¤©¤¥¤©¤Ÿ¨§
miicBd ElcBW `N` Exqg mlFrl iM¦§¨¨§¤¨¤¨§©§¨¦
oNkl iM xnFl mFwn Wie ,miWiY EUrpe§©£§¨¦§¥¨©¦§ª¨



מח

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«

æáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¦©«£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬

:çBìñìçíëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½

:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìåèeäáâ-ék §¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨«§¬

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîLéâìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¨©−¦¥®̈¤¥´¨«§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©«£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤

íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤

:ìëàìàéézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦

:åézçìL øLà çéìöäåáéíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú äçîNá-ék §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ

:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpøâéäéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä úçz ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©©«©£Æ©«£¤´§½§©¬©©¦§−̈©«£¤´£©®§¨¨³

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥

ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥

àéä:ýåýé íàðè÷ø ïàk ïéàå ¦§ª−§Ÿ̈«§¥¨©

àlà ,øúéå úBçôa ìcáäékBîk ¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§

eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ̈§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³
áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½

íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éänLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ
áeLé àìí÷éøäåøä-íà ékòéaNädãéìBäå õøàä-úàçîvä àéöBî ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤§¦−̈¦©¤©

õøàä ÷îBòa ïéòøbäîdçéîöäåõøàì ìònî çîväòøfì òøæ ïúðå ¥©©§¦§¤¨¨¤§¦§¦¨®©¤©¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©
:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkí÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈

ézöôç øLà-úà äNò-íà ék¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦
åézçìL øLà çéìöäåéàcåaL §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©

éúçèáä íi÷úz:áéäçèáää éäBæå ¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáez §¨−«¨®§§©§§¤

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−

óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ozpe ,dpW 'k oAn xn` dfl ,dpn̈¨¨¤¨©¦¤¨¨§¨©
xaCl mrh aEzMd'd dEv xW`MiM ©¨©©©¨¨©£¤¦¨¦

xifgdl cal dWn cSn xaCd did m ¦̀¨¨©¨¨¦©¤§©§©£¦
`N` 'd xaC did `le oipnA o`Sd©Ÿ§¦§¨§Ÿ¨¨§©¤¨
W`x z` E`U aizkC xaCd lr FzFEvl§©©©¨¨¦§¦§¤Ÿ
l`xUi z` dpFn dWn did `l 'Fbe§Ÿ¨¨¤¤¤¦§¨¥
dfl ,xaCA mrh Fl didIW mbd FpFvxl¦§£©¤¦§¤©©©¨¨¨¤
dEv xW`M mixUr oAn `N` dpn `lŸ¨¨¤¨¦¤¤§¦©£¤¦¨

:'Fbe§
éðáe.mixvn ux`n mi`vId l`xUi §¥¦§¨¥©Ÿ§¦¥¤¤¦§¨¦

iAxe ,df xn`nA dpEMd rEci oi ¥̀¨©©©¨¨§©£¨¤§©¦
xnFl dvxi iM xn` `xfr oA mdxa ©̀§¨¨¤¤§¨¨©¦¦§¤©
,mixvn i`vFIn miAx mixEtQA EidW¤¨©§¦©¦¦§¥¦§©¦

,df oipr aEzMd ricFi dOl mrh oi`e§¥©©¨¨¦©©¨¦§¨¤
mdA EidW rcFi ip`W i`Ce cFre§©©¤£¦¥©¤¨¨¤
dxfBd dxfbp `NW mixvn i`vFIn¦§¥¦§©¦¤Ÿ¦§§¨©§¥¨
ilE`e ,mixUr oAn mi`vFId lr `N ¤̀¨©©§¦¦¤¤§¦§©
EpnPW LricFdl `id aEzMd zpEMW¤©¨©©¨¦§¦£¤¦§
mi`vFId xRqnM l`xUi ipA E`vnpe§¦§§§¥¦§¨¥§¦§©©§¦
zWxtAW xRqOM `l mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦Ÿ©¦§¨¤§¨¨©
sl` zF`n WW Eid mXW ,xAcOA©¦§¨¤¨¨¥¥¤¤
miXnge zF`n Wnge mitl` zWlWE§¤£¨¦©£¥¥©£¦¦
sl`e sl` zF`n WWl dlr df xRqnE¦§¨¤¨¨§¥¥¤¤¨¨¤
xRqnl xqgW ,miWlWE zF`n raW§©¥§¦¤¨¥§¦§¨
`N` dWn lr aEIg oi`e ,xAcOA©¦§¨§¥¦©¤¤¨
dNgzA Flv` EcwtdW oipOA xifgdl§©£¦©¦§¨¤ª§§¤§¦§¦¨

aEzMd xErWe ,mlW mxRqn `Ed dPde§¦¥¦§¨¨¨¥§¦©¨
dlr l`xUi ipaE KxCd df lr `Ed©¤©¤¤§¥¦§¨¥¨¨
dHnl `le 'Fbe mi`vFId oipnl mpipn¦§¨¨§¦§©©§¦§§Ÿ§©¨
mxRqn iM KxCd df lr dvxi F` .mdn¥¤¦§¤©¤©¤¤¦¦§¨¨
ux`n mi`vFId xRqn xcqM did̈¨§¥¤¦§©©§¦¥¤¤

aizkC zFgRWnl EpOW mixvnzFnW) ¦§¨¦¤¨§¦§¨¦§¦§

('e`ENtE KFpg l`xUi xFkA oaE`x ipA§¥§¥§¦§¨¥£©
FnM ,'Fbe oinie l`Eni oFrnW ipa 'Fbe§§¥¦§§¥§¨¦§§

xRqn okzFgRWnl mipFn Eid df ¥¦§¨¤¨¦§¦§¨
xAcnA EpnPW KxcM `le oiprA mEWxM̈¨¨¦§¨§Ÿ§¤¤¤¦§§¦§©
ihxR mW xMfd `NW ipiq¦©¤Ÿª§©¨§¨¥

:zFgRWOdd dxez ©¦§¨



מט

ì ýåýéì:úøké àì íìBò úBàì íLàäk ©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ

-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©«£´§¨®̈¦«

:úBìbäì éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−§¦¨«

á÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà©§¥³¡Æ©«£¤½Ÿ¤¨−̈©«£¦´

úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL øîL dä®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥«£¬

:òø-ìkâ-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤

éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−

:Láé õòãéúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë-ék ¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½

:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáeäéúéáa íäì ézúðå ¨«£−©£¤´¨¨®§¦©«£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³

àì øLà Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ

:úøkéåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½§©«£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦«§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©«£¦¦−¦§¦¦«

æíäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå©«£¦«¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½«Ÿ¥¤¯

ò ïBöøì íäéçáæå:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçõa÷î ýåýé éðãà íàð §¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
õeöòpäíéòLøäLBøá äìòéíé÷écö eìLîéãtøqä úçúåíä õeöòðå ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥

íéöB÷ éðéîäéäå ñãä äìòéäfä øácäì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàúeìbä éðáì øîàètLî eøîL ýåýé øîà äk −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈
Bøéáçì íãà ïéaä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéaàBáì éúòeLé äáBø÷-ék ¥¨¨©£¥©£´§¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½

äæ éãé ìòúBìbäì éú÷ãöå÷øå ©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©

çéLnä úàéa úákòî äáeLzä: ©§¨§©¤¤¦©©¨¦©

áúàf-äNòé LBðà éøLàúà ©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤

ähîì øeîàäda ÷éæçé íãà-ïáe ¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈
Bìlçî úaL øîLBìlçlîøîLå Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬

:òø-ìk úBNòî Bãéâ-ìàå ¨−¥£¬¨¨«§©
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ãäë-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦´Ÿ
øLà íéñéøqì äåäé øîà |¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´

íL úBðaîeãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ: ¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§

åøëpä éðáeíénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìäáäàìe BúøL §¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ
ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úàøLà íäá éîúaL øîL ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ

éúéøáa íé÷éæçîe BìlçîéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåúà ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤

älà ìk íéNBòäéLã÷ øä-ìàìà ¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤

Lc÷nä úéaíézçnNåíçnNà ¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
àøwé älôz-úéaïëeî äéäé-ìëì ¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ



qgpitנ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i ipy meil inei xeriy

ß fenz g"i ipy mei ß

(ä)úçtLî CBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ¦§©´©
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְִִֶַָָֻ
ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹותם

אם  ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹסבּורין
לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבגּופם

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³

àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä̈«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå-ìk-úà §©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬¤¨

:eäòøa Léà íãàäàéíéîië àì äzòå ¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³

ì éðà íéðLàøäýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ

ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤

âéäãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ

äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨¨®

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìàãéøîà äë ék ©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½

:íëéøòLa eèôLæéeäòø úòø-úà | Léàå ¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À

eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèé-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ

éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà̈©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëäëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³

ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.éëðçä úçtLîl"fx(hEwli)Exn` ¦§©©©£Ÿ¦©©©§¨§
`"d ici` ax xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©©¦¦¥
cirn Di ,DtFqA c"Eie `zFazC `WixA§¥¨§¥¨§§¨¨¥¦
mrH dnE mdizFa` ipA mdW mdilr£¥¤¤¥§¥£¥¤©©©

:o`M cr ,'Fbe zEcr Di ihaW¦§¥¨¥§©¨

éúéàøåmdA rAwp dOl mrh zzl §¨¦¦¨¥©©¨¨¦§©¨¤
`"d FxcqM `NW mXd©¥¤Ÿ§¦§¥
mdixaC miCwdA ,sFQA c"Eie dNgzA¦§¦¨§©§©§¦¦§¥¤

l"f('i mipETY)l`xUi zFnWp zEllM iM ¦¦¦§¨¦§¦§¨¥
`xTi xW` KxAzi FcFaM `QMn md¥¦¦¥§¦§¨©£¤¦¨¥

itkE ,i"pc` mXA dPMzie FWcw lkid¥©¨§§¦§©¤©¥§¦
zn` iWp`n Epl mcTX dng"e` r"yeh) ©¤¨©¨¥©§¥¡¤

('d oniqeiRn `ivFOd lM aIgzi iM ¦¨¦¦§©¥¨©¦¦¦
zFxMfOd zFIzF`l oEkl mXd zxMfd©§¨©©¥§©¥¨¦©ª§¨
zFxMfOd ,daWgOA zFnlrPde eitA§¦§©¤¡¨©©§¨¨©ª§¨



ני qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i ipy meil inei xeriy
מּצד  ה"א עליהם: ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִִִֵֵֶַַָָהטיל

זה  מּצד ויֹו"ד ׁשהם זה עליהם אני מעיד לֹומר: , ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. (תהילים ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מעיד קכב) הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה :ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

"החנכי", ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻעליהם
"מׁשּפחת  לֹומר הצר לא ּבימנה אבל ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻֻ"הּפּלאי",
וה"א  ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּימני"

.ּבּסֹוף  ַ

(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.מׁשה את על העם על הּׁש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

'הפעילּו' לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑ יז)ּולזּכרֹון,לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mB ,d"ied mW zFnlrPde ,i"pc` mW¥§©¤¡¨¥£¨¨©
'd cFq `EdW zFIzF`d aENWl oEki§©¥§¦¨¦¤

FWcw lkidA('c `"i miNdY)dYrnE , §¥©¨§§¦¦¥©¨
'a cgi Ecnri zFnW 'a aNYWdA§¦§©¥¥©©§©©
mde ,c"Eil mcw `"d 'i 'd zFIzF`¦¥Ÿ¤§§¥
ziA zFgRWnA zFnWxPd zFIzF`d̈¦©¦§¨§¦§§¥
`"d zncFTW i`NRd ikpgd l`xUi¦§¨¥©£Ÿ¦©©ª¦¤¤¤¥
lkidA 'd mzFg zFIzF` mdW c"Eil§¤¥¦©§¥©
fEnxd d"i mW mdipWn dpAie FWcẅ§§¦¨¤¦§¥¤¥¨¨¨

:Di ihaW xn`OAe dxez ©©£©¦§¥¨
(è.'Bâå íøéáàå ïúc àeäKixv ¨¨©£¦¨§¨¦

xn`nA EpcOll `A dn zrcl̈©©©¨§©§¥§©£¨
mixEn`d dPd od iM ricFdl m`e ,df¤§¦§¦©¦¥¥¨¨£¦
oi`W `Ed hEWR xaC gxw dUrnA§©£¥Ÿ©¨¨¨¤¥
ipA mixg` mxia`e ozC EidW zFrhl¦§¤¨¨¨©£¦¨£¥¦§¥
did `l `xTrn cFre .xg` a`il ¡̀¦¨©¥§¥¦¨¨Ÿ¨¨

x`WM Eid `lM Eide mxiMfdl Fl§©§¦¨§¨§Ÿ¨¦§¨
QW zFgRWOdcFr .Epnp `le EOY Et ©¦§¨¤¨©§Ÿ¦§

xW` EN` mixacA Kix`d dOlESd ¨¨¤¡¦¦§¨¦¥£¤¦
'FbemzSdA`A `l iM d`xpe .'d lr §§©Ÿ¨©§¦§¤¦Ÿ¨

Eid dPd odW xnFl `N` o`M aEzMd©¨¨¤¨©¤¥¥¨¨
'd uRgi iM ,gxw dUrn lkl dAq¦¨§¨©£¥Ÿ©¦©§Ÿ
rWxl dAq mdW mirWxd mqxtl§©§¥¨§¨¦¤¥¦¨¨¤©

FxnF` `Ede ,dUrPdozC `Ed'Fbe ©©£¨§§¨¨§
ESd xW`lr mixg` z` WExR 'Fbe £¤¦§¥¤£¥¦©

`d ,i"Xx WxR oke ,FCar dWnE 'd¤©§§¥¥¥©¦¨
dcrd mi`ihgOd mdW Ycnl̈©§¨¤¥©©£¦¦¨¥¨
md gxw z` mBW xWt`e ,zcrFPd©¤¤§¤§¨¤©¤Ÿ©¥
gTIe aEzMd xn`W mbde ,EdE`ihgd¤¡¦©£©¤¨©©¨©¦©
xWt` ,dUr FnvrOW d`xPW gxwŸ©¤¦§¤¤¥©§¨¨¤§¨
mlFrlE mdn Fl mcTX dnl didW¤¨¨§©¤¨©¥¤§¨

FxnF`e .FzF` ESd mdgYtYe'Fbe ¥¦§§©¦§©§

zWxtA oiaEzM xaM mixaCdW xg ©̀©¤©§¨¦§¨§¦§¨¨©
gxw zrilA mBW xnFl oEMzp ,gxwŸ©¦§©¥©¤©§¦©Ÿ©
dAq Eid md Wi` o"x W`d zlik`e©£¦©¨¥¦¥¨¦¨
Ycnl `d ,sFq cre dNgYn rx`nl©§Ÿ¨¦§¦¨§©¨¨©§¨
lre dWn lr micEdid EldwPW mbdW¤£©¤¦§£©§¦©¤§©
'a Eid `l m` mdA mixfFg Eid oxd ©̀£Ÿ¨§¦¨¤¦Ÿ¨

:mirWxd̈§¨¦
äæådid `l dWn Wi`d iM zF`d Ll §¤§¨¦¨¦¤Ÿ¨¨

aizkC mdl `N` zFSxl lCYWn¦§©¥§©¤¨¨¤¦§¦
(a"i f"h),'Fbe ozcl `xwl dWn glWIe©¦§©¤¦§Ÿ§¨¨§
aizkE(d"k mW)KlIe(dWn),'Fbe ozC l` §¦¨©¥¤¤¤¨¨§

dYrn ,iElY xaCd mdAW WiBxdW¤¦§¦¤¨¤©¨¨¨¥©¨
'aA miiElY mizOd lM zFWtp©§¨©¥¦§¦§
zEkf cEOl dfA Wie ,mdd mirWxd̈§¨¦¨¥§¥¨¤¦§
`vnY oke Wi` o"xd lre gxw lr©Ÿ©§©¨¦§¥¦§¨

awr zWxtA aEzMd xn`W`"i mixaC) ¤¨©©¨§¨¨©¥¤§¨¦
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(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבעצה (במ"ר היּו הם ¿≈…«…≈ֵֵָָָ

הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּבלּבם,ּתחּלה, ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ
קי)לפיכ ויׁשבּונתּבּצר (סנהדרין ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

.ׁשם  ָ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl jxk zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
לפרׁשת  לכאֹורה ׁשי קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹיׁש

לּכאן? ענינֹו ּומה ְְִַַָָֹקרח,
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה  לֹומר, לג)ויש טז, ויאבדּו(קרח ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ

ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּתֹו
אֹו ההּוא, הקהל מׁשּתּתפים מּתֹו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובה  הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבמחלֹוקת,

קהל  מּתֹו ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּבם,
סיּבה  אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה.

מּתֹוכֹו. ּכי ׁשיאבדּו ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
(ּכפי  המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחרי

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י כב)ׁשּפרׁש מדּבר),(כ, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני רׁש"יצאּו ואז י)(ראה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מתּו. ׁשלא יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹהתּברר

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא אבל (שמות צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְֲַַָֹֹ

ּבטלה  אהד ׁשהרי מׁשּפחת ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ּבנים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבעׂשרה

אצּבן  ּבגמרא וכן ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
פ"א)ירּוׁשלמית, יומא פ"א. נסּתּלקּו(סוטה אהרן ׁשּכׁשּמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ

ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָענני
ׁשמֹונה  לאחֹוריהם וחזרּו למצרים, לחזר מּסעֹות לב ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר י)מהר יׂשראל (דברים "ּובני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אהרן". מת ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסעּו
ׁשמֹונה  ההר, הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא

ורדפּו לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסעֹות
ׁשבע  מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחת מׁשּפחֹות, חֹות: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אּלא  ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשמעי

ידעּתי מׁשּפחת  לא והרביעית ורּבי הּקרחי; היא. מה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹ
ּבלעם  ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, לפי ּתנחּומא אבל , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּמנין  זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסרֹון
סיני  ׁשּבמדּבר נפלּוהראׁשֹון אלף כ"ד ׁשּכל נראה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשמעֹון מּׁשבטֹו .ׁשל ְְִִִֶ

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

('e,'Fbe mxia`le ozcl dUr xW`e©£¤¨¨§¨¨§©£¦¨§
ozcl `N` rx`nd dpFn Fpi`W¤¥¤©§Ÿ¨¤¨§¨¨
cinrdl Ep` oilFki df itkE ,mxia`e©£¦¨§¦¤§¦¨§©£¦

xnF`d zxaq(.g"w oixcdpq)gxw zcr §¨©¨¥©§¤§¦£©Ÿ©
ozcA ,`Ad mlFrl wlg mdl oi ¥̀¨¤¥¤¨¨©¨§¨¨
xnF`d zxaq cinrdlE ,mxia`e©£¦¨§©£¦§¨©¨¥

aEzMd xn` mdilr('e 'a `"y)cixFn £¥¤¨©©¨¦
uEg dcrd x`WA ,lrIe lF`W§©¨©¦§¨¨¥¨

:mdni dxez ¥¤
(àéî àì çø÷ éðáe.eúaEzMd ricFd §¥Ÿ©Ÿ¥¦©©¨

xTr mFwnA `le o`M df oipr¦§¨¤¨§Ÿ¦§¦©
xRqn mFwnA FazM `l mB ,dUrOd©©£¤©Ÿ§¨¦§¦§©
mizOd zrcFd mFwn mW iM mIeNd©§¦¦¦¨§¨©©¥¦

`A o`M iM EpazMX dn itl ,mdn¥¤§¦©¤¨©§¦¨¨
mxia`e ozcA oerd rAwl midl ¡̀Ÿ¦¦§Ÿ©¤¨Ÿ§¨¨©£¦¨

xn` xnB dfl ,gxw lrn lwdlEipaE §¨¥¥©Ÿ©¨¤¨©Ÿ¤§¥
,Ezn `l gxwzEkf ciBi dGW dpEMd Ÿ©Ÿ¥©©¨¨¤¤©¦§

shXW KxcM FaFg mthW `NW mdia £̀¦¤¤Ÿ§¨¨§¤¤¤¨©
mdiYA lM mxia`e ozC lW maFg¨¤¨¨©£¦¨¨¨¥¤

:zwlgOd xTr mzFidlai dxez ¦§¨¦©©©£Ÿ¤
(âéì.'Bâå úçtLî ìeàLl"fxx"cna) §¨¦§©©§©©

(`"ktopgFi 'x xn` mpFWl dfe Exn`̈§§¤§¨¨©¨¨
oA lE`W 'Fbe ixnf Fl E`xwp zFnW 'd¥¦§§¦§¦§¨¤
WxcOd ixacl dWwe ,'Fbe ziprpMd©§©£¦§§¨¤§¦§¥©¦§¨
dOl ixnf `Ed o`M xEn`d lE`XW¤¨¨¨¨¦§¦¨¨
ziPMzOd FYgRWn lr FnW 'd qgin§©¥§©¦§©§©¦§©¥

l"f Exn` `lde eilr(g"l `nFi)wEqRA ¨¨©£Ÿ¨§¨©¨
`piwqn `lC awxi mirWx mWe§¥§¨¦¦§¨§Ÿ©§¦¨
xnFl Kixv oi`e ,o`M cr ,EdinWA¦§¥©¨§¥¨¦©
cg` itlE ,KxAzi FnWA Fnizgdl§©£¦¦§¦§¨©§¦©©

wEqRA EpWxRW mikxCdn(c"i d"k)xW` ¥©§¨¦¤¥©§©¨£¤
`N` dMd `NW ,zipicOd z` dMdª¨¤©¦§¨¦¤Ÿª¨¤¨
dn `Ed ,KM xg` `le DOr DzFidA¦§¨¦¨§Ÿ©©¨©
mizgdW o`M Fxn`nA 'd wiCvdX¤¦§¦§©£¨¨¤¤¡¦
mdixaCn oM mB rnWn oke ,eilr FnW§¨¨§¥©§¨©¥¦¦§¥¤

l"f(`"kt x"cna)mpFWl dfe Exn`W¤¨§§¤§¨
rEcie ,dxarl Fnvr li`WdW lE`Ẅ¤¦§¦©§©£¥¨§¨©
zxfFgW dl`Wd oiC `Ed¦©§¨¨¤¤¤

:DpirAci dxez §¥¨
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(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ אצּבֹון מׁשּפחת ׁשּזֹו אני ׁשמֹואֹומר על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני ,. ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.éðæàìFGW ip` xnF` i"Wx WxR §¨§¦¥¥©¦¥£¦¤
'Eke rcFi ip` oi`e oFAv` zgRWn¦§©©¤§§¥£¦¥©§
oi`W xaC `ivndl d`xp oi`e .o`M cr©¨§¥¦§¤§©§¦¨¨¤¥
dWw cFre .l"f mdixaCn Fpi`e mrh Fl©©§¥¦¦§¥¤§¨¤
mpFWl dfe Exn` `nEgpY 'x WxcnAW¤§¦§©©§¨¨§§¤§¨
mW oi` cB zgRWn dpFn dY`WkE§¤©¨¤¦§©©¨¥¨
,mrlA zvrA zEpGd lr xqg iM oFAv ¤̀§¦¨¥©©§©£©¦§¨
iM d`xp did oM lr xW` .o`M cr©¨£¤©¥¨¨¦§¤¦
,cBn dzvIW zxg` dgRWn `id ipf`̈§¦¦¦§¨¨©¤¤¤¨§¨¦¨
mitpr haW lkA Eid mzQd on iM¦¦©§¨¨§¨¥¤£¨¦
mdn zipaPW mzF`n cal mixg £̀¥¦§©¥¨¤¦§¥¥¤
,mdig` lr mi`xwp Eide dgRWOd©¦§¨¨§¨¦§¨¦©£¥¤
`xTze `Edd sprd lCbi minrtle§¦§¨¦¦§©¤¨¨©§¦¨¥
iz`vOW `N` ,FnW lr dgRWOd©¦§¨¨©§¤¨¤¨¨¦
oFAv` df ipf` mpFWl dfe `zwiqRA©§¦§¨§¤§¨¨§¦¤¤§
ziv` oFWNn WBIe zWxtA xn`PW¤¤¡©§¨¨©©¦©¦§£¦
Fnvr mXd `Ed df itM ,o`M cr oif`de§¤¡¦©¨§¦¤©¥©§
mXd iEPW lr ciRwn aEzMd oi`e§¥©¨©§¦©¦©¥
i"Wxe ,oFW`xd mW FrnWnA didIWM§¤¦§¤§©§¨¥¨¦§©¦
ixaC l` oEke FA ritFd WcTd gEx l"f©©Ÿ¤¦©§¦¥¤¦§¥

:l"fgfi dxez £©
(èé.äãeäé éðafnxY Ff dWxR §¥§¨¨¨¨¦§Ÿ

xgaE ,l`xUi ipA mr zFrx`n§Ÿ§©§¥¦§¨¥¨©

Exn`W Fnvr mrHdn dcEdiA fnxl¦§Ÿ¦¨¥©©©©§¤¨§
l"f(g"v 't x"a)Ollr l`xUi E`xwp d ¨¨¦§§¦§¨¥©

FxnF` ,dcEdi mWdcEdi ipAmd ¥§¨§§¥§¨¥
,rEcIM mipA mWA EPMzi zFclFYd©¨¦§©§¥¨¦©¨©

FxnF`eopF`e xroFW`x zial fnxi §§¥§¨¦§Ÿ§©¦¦
lr oFW`x ziA cbpM xr ,ipW ziaE©¦¥¦¥§¤¤©¦¦©

FxnF` KxC('a 'd y"diy)iAle dpWi ip` ¤¤§£¦§¥¨§¦¦
dgBWdA xr FA d"awd didW ,xr¥¤¨¨¥§©§¨¨
`Ed opF` ,WCwOd ziaA EpOr dlFcB§¨¦¨§¥©¦§¨¨
itl d`pF` oFWl opF` F`xwE ipW ziA©¦¥¦§¨¨§¨¨§¦
ziA lW miIxTrd mixaC xqg didW¤¨¨¨¥§¨¦¨¦¨¦¦¤©¦

FxnF`e ,WCwndopF`e xr znIe`Ed ©§ª¨§§©¨¨¥§¨
mdn dpikW wENq iM ,miYAd oAxgª§©©¨¦¦¦§¦¨¥¤
`idW WtPd dgxRW dzin `xTi¦¨¥¦¨¤¨§¨©¤¤¤¦
zFperA zn ziAd x`Wpe dpikXd©§¦¨§¦§¨©©¦¥©£Ÿ
,rEcIM FA dpEzPd dRlTd z`nh `lnE¨¥ª§©©§¦¨©§¨©¨©
oerd `Ed xr zn FAW oerW `vnY mB©¦§¨¤¨Ÿ¤¥¥¤¨Ÿ

l"f Exn`W oAxgd mxBW FnvrzAW) ©§¤¨©©ª§¨¤¨§©¨

(:a"q`Ede mdizFHn lr oigixqn EidW¤¨©§¦¦©¦¥¤§
aizkC xr dUrn('h g"l ziW`xA)zgWe ©£¥¥¦§¦§¥¦§¦¥

oAxg mxBW oer `Ed opF` oere ,dvx ©̀§¨©£Ÿ¨¨Ÿ¤¨©ª§©
mPg z`pU mdl didW ipW ziA`nFi) ©¦¥¦¤¨¨¨¤¦§©¦¨¨

(:'hFA aizkC opF` ok FnkE(mW)iYlal §¥¨¦§¦¨§¦§¦

EidW d`pF` oFWl mB ,eig`l rxf ozp§¨¤©§¨¦©§¨¨¤¨
FxnF`e ,df z` df miP`norpM ux`A §©¦¤¤¤§§§¤¤§¨©

orpM ux`A `Ed iM WCwnd mFwn mWẍ©¨©§ª¨¦§¤¤§¨©
n"q zEWxA qpMl xfgW Fzzin mWe§¨¦¨¤¨©¦¨¥¦§

:orpM `xwPd©¦§¨§¨©
íb`ide zillM zg` dAq fnxi ©¦§Ÿ¦¨©©§¨¦§¦

iprpMd EWixFd `l l`xUIW¤¦§¨¥Ÿ¦©§©£¦
mzFHdl aAq dfe DA miaWFi Ex`Wpe§¦§£§¦¨§¤¦¥§©¨
fnxX dn `Ede ,rEcIM xqEOd KxCn¦¤¤©¨©¨©§©¤¨©

FxnF`e ,orpM ux`A xn`OAipa EidIe ©©£©§¤¤§¨©§§©¦§§¥
dcEdixg` mdl `Ad xrSl fnxi §¨¦§Ÿ©©©©¨¨¤©©

zElBA dcEdi ipA Eid ie ziAd oAxgª§©©©¦©¨§¥§¨©¨
mrh `NW in ixW` mdiaiF` ciA§©§¥¤©§¥¦¤Ÿ¨©
mihaXd lkAW `vnze ,`pFU zhilW§¦©¥§¦§¨¤§¨©§¨¦
EidIe lW df oFWl aEzMd xiMfd `lŸ¦§¦©¨¨¤¤©¦§
,mW mrHd rEcIM oinipaaE ,o`M `N ¤̀¨¨§¦§¨¦©¨©©©©¨

FxnF`emzFgRWnlzFgRWn lM iM §§§¦§§¨¦¨¦§§
lM mdW mFwn lkA l`xUi ziA¥¦§¨¥§¨¨¤¥¨

:Eid ie dcEdi mWA `xwPd©¦§¨§¥§¨©¨
BøîBàådlWlaxe riWFOl oEMzp §§§¥¨¦§©¥©¦©§©

oFxg`d zElBn l`bl `Ad©¨¦§Ÿ¦¨¨©£
dliW F`xw awrIW mbde ,dlW `xwPd©¦§¨¥¨©£©¤©£Ÿ§¨¦Ÿ
cnlE `ve ,dfA mXd dPYWi `lŸ¦§©¤©¥¨¤§¥§©



qgpitנד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i ipy meil inei xeriy

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
:éçøfä úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zEPYWd dOM zFnEWxd zFgRWOn¦¦§¨¨§©¨¦§©
xn`n zEkinqA fnxW ilE`e ,zFnXA©¥§©¤¨©¦§¦©£©

dlWlxn`n mrdcEdi ipa EidIe §¥¨¦©£©©¦§§¥§¨
FliaWA xrhvdl l`xUi oikixSW¤§¦¦¦§¨¥§¦§©¥¦§¦
l"fx Exn`W FnkE ,FzrEWil zFEwlE§©¦¨§¤¨§©©
Fl`WW iel oA rWEdi iAx dUrnA§©£¥©¦§ª©¤¥¦¤§¨
FxrvA mixiMn l`xUi m` giWOd©¨¦©¦¦§¨¥©¦¦§©£
xdGd ixackE ,o`M cr 'Eke eilr milFge§¦¨¨§©¨§¦§¥©Ÿ©

(:d"p gNWA)wEqR WExtA('g a"p dirWi)lFw §©©§¥¨§©§¨

xn`n `Ede ,'Fbe lFw E`Up KitvEidIe Ÿ©¦¨§§§©£©©¦§
W ieA Eidi WExRxrSd `Ed ¥¦§§©¤©©©

FxnF` `Ede dlW liaWA mzFgRWnl§¦§§¨¦§¦¥¨§§
Eidi dfaE ,'Fbe dlWliplXd zgRWn §¥¨§¨¤¦§¦§©©©¥¨¦

lr E`xTie ,`A ceC oAW xFC WExR¥¤¤¨¦¨§¦¨§©
:giWn lW FxFC FnW§¤¨¦©

ãBòFxnF` wCwcPX dOA fnxiiplXd ¦§Ÿ©¤¤§©§¥§©¥¨¦
oi`e mXd oipaA o"EPd zF` oi`e§¥©§¦§©©¥§¥
zF` dgRWOd mWA siqFdl Fbdpn oM¥¦§¨§¦§¥©¦§¨¨
lkA xEn`M c"Eie `"d zlEf dWcg£¨¨©§¨¨§¨
ok` ,'Fbe ikpgd zgRWn KFpg zFncFTd©§£¦§©©©£Ÿ¦§¨¥

l"f Exn`X dnl fnxi(:a"l zAW)wEqRA ¦§Ÿ§©¤¨§©¨©¨
mW oIri 'Fbe icEdi Wi` spkA Ewifgde§¤¡¦¦§©¦§¦§§ª©¨
xn`OA fnxW df `Ede ,mdixaC¦§¥¤§¤¤¨©©©£©

iplXdlkl Exn`i oNM zFO`dW WExR ©¥¨¦¥¤¨ªª¨Ÿ§§¨
FxnF`e .ip` FNW l`xUIn cg`uxtl ¤¨¦¦§¨¥¤£¦§§§¤¤

ivxRd zgRWnmxnF` KxC lr fnxi ¦§©©©©§¦¦§Ÿ©¤¤§¨
(:'k oixcdpq)zFUrl xcB uxFR KlOdW ©§¤§¦¤©¤¤¥¨¥©£

uxRn `Ad `FaA iM dpEMde ,KxC Fl¤¤§©©¨¨¦§©¨¦¤¤
ivxRd zgRWn l`xUi lM Eidi¦§¨¦§¨¥¦§©©©©§¦
l"f Exn`W `Ed onf FzF` lre ,mikln§¨¦§©§¨¤¨§

(:b"iw n"a)oke ,mikln ipA l`xUi lM̈¦§¨¥§¥§¨¦§¥
`iaPd xn`('f h"n dirWi)E`xi mikln ¨©©¨¦§©§¨§¨¦¦§

dlFcBd dvxRd lr fnxi mB ,'Fbe Enwë¨§©¦§Ÿ©©¦§¨©§¨
,zilkY oi`l zFO`A uxti xW £̀¤¦§Ÿ¨ª§¥©§¦

FxnF`eigxGd zgRWn gxfldn fnxi §§§¤©¦§©©©©§¦¦§Ÿ©
aEzMd xn`X('a 'q mW)'Fbe KWgd dPd ¤¨©©¨¨¦¥©¤§

aizkE 'd gxfi Kilre(h"i wEqR mW)dide §¨©¦¦§©§¦¨¨§¨¨
zgRWn FxnF` `Ede ,mlFr xF`l 'd Kl̈§¨§§¦§©©

:'d gxfi Epilr xW` igxGd©©§¦£¤¨¥¦§©
BàEidIW mipipr 'bl dWxRd fnxY¦§Ÿ©¨¨¨§¦§¨¦¤¦§

oA giWn z`iA '` .dciwRd zrA§¥©§¦¨¦©¨¦©¤
l"f mxn`nM mixt`dMq)(.a"piENB 'a , ¤§©¦§©£¨¨ª¨¦

.Epilr 'd KlnIWM 'b .ceC oA giWn̈¦©¤¨¦§¤¦§Ÿ¨¥
xn` mixt` oA giWn z`iA cbpMdlW §¤¤¦©¨¦©¤¤§©¦¨©¥¨

zEnie oiCd zCn FA rBtYW fnxe§¨©¤¦§©¦©©¦§¨
zazA fEnxd `Ede ,l`xUi zFperA©£Ÿ¦§¨¥§¨¨§¥©

FxnF` KxcM dlW('f 'e a"y)mW EdMIe ¥¨§¤¤§©©¥¨
xn` ceC oA giWn cbpkE .lXd lr 'Fbe§©©©§¤¤¨¦©¤¨¦¨©

uxtlzFO`A dvxR dUri df iM 'Fbe §¤¤§¦¤©£¤¦§¨¨ª
mlFr zEkln cbpkE .wiCv mC mwpie§¦§Ÿ©©¦§¤¤©§¨

xn`gxflEpilr 'd cFakl fnx 'Fbe ¨©§¤©§¨©¦§¨¥
FxnF`e .gxfiEidIeoFWl xn` uxt ipa ¦§©§§©¦§§¥¤¤¨©§

`FaA Eidi xW` zFxSd lr fnxl xrv©©¦§Ÿ©©¨£¤¦§§
`le izii `xnBA mxnF`M l`FBd©¥§§¨©§¨¨¥¦§Ÿ
,giWn ilag lW xrSd axn diping ©̀§¦¥¥Ÿ©©©¤¤§¥¨¦©

FxnF`euxt ipazFclFY WExR 'Fbe §§§¥¤¤§¥¨
uxtA fEnxd l`FBd z`iAn zF`vFId©§¦¦©©¥¨¨§¤¤
ziA xvg 'd dpaIW '` ,mixaC 'a md¥§¨¦¤¦§¤£©¥
'd lrR xW` WCwOd ziA `Ed KlOd©¤¤¥©¦§¨£¤¨©
oiHlR ipAn l`xUi Eidie eici EppFke§§¨¨§¦§¦§¨¥¦§¥§©¦

FxnF` `Ede ,FNWzgRWn oxvgl ¤§§§¤§Ÿ¦§©©
,ipFxvgd'Ad .oadezgRWn lEngl ©¤§¦§¨¥©§¨¦§©©

ilEngditpr lkA Epilr lngIW ¤¨¦¤©§Ÿ¨¥§¨©§¥
:dlngd©¤§¨

BøîBàådN`dn WExR dcEdi zgRWn §§¥¤¦§§Ÿ§¨¥©
mB zFrx`ndn mdl didIX¤¦§¤¨¤¥©§Ÿ¨©

FxnF`e ,zFaFHd mB zFrxdmdicwtl ¨¨©©§§¦§ª¥¤
drxl dciwR Wi micwtp EidIWM WExR¥§¤¦§¦§¨¦¥§¦¨§¨¨
mdixacA xEn`M daFhl dciwR Wie§¥§¦¨§¨¨¨§¦§¥¤

l"f(.q"w `"gef)Exn`p zFciwR ipin ipWE ,§¥¦¥§¦¤¤§
FxnF`e ,aEzMAsl` miraWe dXW ©¨§§¦¨§¦§¦¤¤

,zF`n Wngeizn dfA 'd fnxW ilE` ©£¥¥©¤¨©¨¤¨©
dnEWxd daFh dciwRd zilkY didi¦§¤©§¦©§¦¨¨¨§¨
xn`e ,'d cFaM Epilr gxfIW KEnqA§¨¤¦§©¨¥§§¨©
,mixvn zElB ,zFIlB lM xFar cr©¨¨¨ª¨¦§©¦
zElB cbpM .mFc` zElbe ,laA zElbe§¨¨¤§¨¡§¤¤¨

xn` mixvndXWmixvn zElbl fnxl ¦§©¦¨©¦¨¦§Ÿ§¨¦§©¦
aizkC zFxFC dXWl didWe"h ziW`xA) ¤¨¨§¦¨¦§¦§¥¦

f"h(dn oIre ,dPd EaEWi iriax xFce§§¦¦¨¥¨§©¥©
zElB Elaq zFxFC 'BW mW iYazMX¤¨©§¦¨¤¨§¨
dXW ixd dcEdie awrie wgvIn cal§©¦¦§¨§©£Ÿ¦¨£¥¦¨
,wgvi clFPXn did zElBd zlgzd iM¦©§¨©©¨¨¨¦¤©¦§¨

xn` laA zElB cbpkEmiraWeaizkC §¤¤¨¨¤¨©§¦§¦¦§¦
('i h"k dinxi),dpW 'r laal z`ln itl iM ¦§§¨¦§¦§Ÿ§¨¤¨¨

xn` ,FA oicr Ep`W mFc` zElB cbpkE§¤¤¨¡¤¨£©¦¨©
,zF`n Wnge sl`mikFf Eid m`e ¤¤©£¥¥§¦¨¦

Ex`WPW dpW a"rw mipnp Eid l`xUi¦§¨¥¨¦§¦¨¨¤¦§£
ligzi Ekf `NW oeike 'Cd sl`n¥¤¤©§¥¨¤Ÿ¨©§¦
sl`n zF`n Wnge 'dd sl`n oFAWgd©¤§¥¤¤©©£¥¥¥¤¤
EpizFIlB uw df iM Ep` miEwnE ,iXXd©¦¦§©¦¨¦¤¥¨ª¥
minEWxd micErId lM EnIwzie§¦§©§¨©¦¦¨§¦
zlgzdA dlE`Bd iENB ivFvip Eligzie§©§¦¦¥¦©§¨§©§¨©

:mFlWl mi`Ad zF`n Wngk dxez £¥¥©¨¦§¨
(âë.'Bâå øëNOé éðaEpl mcTX dnl §¥¦¨¨§§©¤¨©¨

dfnx dxFY oA `Ed xkUVi iM¦¦¨¨¤¨¨§¨
`weC iM xkUVi lW df mWA dxFYd©¨§¥¤¤¦¨¨¦©§¨
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oFxzI dn EPOn uEg lke ,xkUl FpWi df¤¤§§¨¨§¨¦¤©¦§
Exn`X dn `Ede ,Flnr lkA mc`l̈¨¨§¨£¨§©¤¨§

xgXd zNtY wxtA zFkxaA(:g"k) ¦§¨§¤¤§¦©©©©
WxcOd ziAn Fz`iviA Kxal KixSW¤¨¦§¨¥¦¦¨¦¥©¦§¨
mde lnr ip` 'Eke Liptl ip` dcFn¤£¦§¨¤§£¦¨¥§¥
mde xkU lAwnE lnr ip` milnr£¥¦£¦¨¥§©¥¨¨§¥
cr 'Eke xkU milAwn mpi`e milnr£¥¦§¥¨§©§¦¨¨§©
,dOcnd oipw cnri `l iM mrHde ,o`M̈§©©©¦Ÿ©£Ÿ¦§¨©§ª¤
iM fnxi cFr .`Ed lad cnrIW mbde©£©¤©£Ÿ¤¤¦§Ÿ¦
iM Fl xkU `Ed mlFrA WIX dn lM̈©¤¥¨¨¨¨¦
`N` F`xA `l 'd `xAX dn lM̈©¤¨¨Ÿ§¨¤¨

l"f EWxCW FnM FliaWA(`"t x"a) ¦§¦§¤¨§
'Eke dxFY liaWA 'Fbe ziW`xA zWxtA§¨¨©§¥¦§¦§¦¨§

:ux`e minW `xÄ¨¨©¦¨¨¤
ãBòl"f Exn`X dnl fnxi(b"t oivwr) ¦§Ÿ§©¤¨§ª§¦

ligpdl `Ed KExA WFcTd cizr̈¦©¨¨§©§¦
,zFnlFr xUre zF`n WlW wiCv lkl§¨©¦§¥§¤¤¨

FxnF`e ,xkU Wi FxnF` `EderlFYl §§¥¨¨§§§¨
dxFYd zbVd i`pY aEzMd fnx 'Fbe§¨©©¨§¨¥©¨©©¨
g"n mde ,xkUVi zFgRWn zFnWA¦§¦§§¦¨¨§¥

mxnF`M(e"t zFa`)dpWOAdxFYdW §§¨¨©¦§¨¤©¨
dPd ,mixaC dpFnWE mirAx`A zipwp¦§¥§©§¨¦§¨§¨¦¦¥
'` ,mihxR ipW ciBi rlFY zErnWn©§¨¨©¦§¥§¨¦

l"f mxnF`M df oicrM Fnvr miUiw"en) ¨¦©§§¨¦¤§§¨
(:f"h'a ,ipvrd Fpicr `xwPW ceC lr©¨¦¤¦§¨£¦¨¤§¦

ditA DgMW df rlFzM eitA wQrzIW¤¦§©¥§¦§¨¤¤Ÿ¨§¦¨
mixaC 'aE ,mc`d `xap dR lnrl iM¦©£©¤¦§¨¨¨¨§¨¦
itpr lke deprd itpr lM millFM EN ¥̀§¦¨©§¥¨£¨¨§¨©§¥
zFlrn g"nA miiEpOd cEONd©¦©§¦§©£

FxnF`e .zFxMfPd,ipERd zgRWn dEtl ©¦§¨§§§ª¨¦§©©©¦
Dpi`W zF` siqFd dOl xirdl Wi¥§¨¦¨¨¦¤¥¨
xnFl Fl did mXd zFIzF`n zipnp¦§¥¥¦©¥¨¨©
zFlrn x`Wl fnx `N` ,iERd zgRWn¦§©©©ª¦¤¨¨©¦§¨©£
dgiU hErn mdW g"nA mW miiEpOd©§¦¨§¤¥¦¦¨
minFCd mitprd x`WE wFgU hErn¦§§¨¨£¨¦©¦

FxnF` `Ede ,EN`ldEtlipERd zgRWn §¥§§§ª¨¦§©©©¦
Fl siqFde dR oFWl `Ed dER WExR¥ª¨§¤§¦
wqFr `EdW miIg ur cFq `EdW 'e zF`¤¥©¦¤¥
fnx mB ,zFIRd x`W lr xzi DÄ¨¥©§¨©¦©¨©
xnFl `"d zF`l e"`Ed zF` zEkinqA¦§¦©¨§¥©
wqr zErvn`A zFCOd xEAg cFq¦©¦§¤§¨¥¤

FxnF`e ,dxFYdipERd zgRWnWExR ©¨§§¦§©©©¦¥
mB zFWBxOd zFxzFOn FzFPtl KixSW¤¨¦§©¦¨©ª§¨©
md iM milhA mixaCnE wFgVdn¥©§¦§¨¦§¥¦¦¥

iz`vnE ,mc`A dxFYd mEIw mirpFn§¦¦©¨¨¨¨¨¨¦
EazMW l`xUi iciqglg"k dEvY KiWl`) ©£¦¥¦§¨¥¤¨§©§¦§©¤

(`"lilkM FpiC dxFY icnFl lW dR iM¦¤¤§¥¨¦¦§¥
oi` iM WcTA mA EzxWi xW` zxẄ¥£¤§¨§¨©Ÿ¤¦¥
xEq` dfle ,dxFYd zXcwM dXcw§ª¨¦§ª©©¨§¨¤¨
oi`W mbd lg ixaC ENt` FA xAcl§©¥£¦¦§¥Ÿ£©¤¥
fnxX dn `Ede ,mixEq`d mixaC mdÄ¤§¨¦¨£¦§©¤¨©

xn`OAdEtldxFYA lnrd dR `EdW ©©£©§ª¨¤¤¤¨¥©¨
,KxAzi FnW ivg okFW FAWzgRWn ¤¥£¦§¦§¨©¦§©©

ipERduEg lM eiRn zFPtl Kixv WExR ©¦¥¨¦§©¦¦Ÿ
cg` wlg millkp dfaE ,dxFYA zEbdn¥¨©¨¨¤¦§¨¦¥¤¤¨
dgiU hErnA mdW zFlrn g"Odn¥©©£¤¥§¦¦¨
dnFCke bEprY hErnA wFgU hErnA§¦§§¦©£§©¤

:zFxzFOd sprAW mdl̈¤¤©£©©¨
åBøîBàaEWilzFAxdl KixSW fnxi §§§¨¦§Ÿ¤¨¦§©§

mB ,i`xr KxC `le daiWiA¦¦¨§Ÿ¤¤£©©
hxtE hxR lkA aXizdl Kixv̈¦§¦§©¥§¨§¨§¨
KxhvOM FxTr lr cnrIW cr dxFYdn¥©¨©¤©£Ÿ©¦¨©¦§¨¥
,dxFYd xTr df `Ed iM dkld wnrA§Ÿ¤£¨¨¦¤¦©©¨
zFlrn g"Odn cg` wlg millkp dfaE¨¤¦§¨¦¥¤¤¨¥©©£
,FcEnlzA FAl aXiznE ,aEXiA mdW¤¥§¦¦§©¥¦§©§
,'Eke FzrEnW z` oEknd ,aiWnE l`FW¥¥¦©§©¥¤§¨§
zkixr ,of`d zrinW mW EpOX dn mB©©¤¨¨§¦©¨Ÿ¤£¦©
dfl dnFCke ,'Eke aNd zpiA ,miztU§¨©¦¦©©¥§§©¤¨¤

:zEIlkVd zpad sprAW¤©£©£¨©©¦§¦
BøîBàåipxnXd zgRWn oxnWlfnxi §§§¦§Ÿ¦§©©©¦§Ÿ¦¦§Ÿ

aIgzOd dxinXd ztqFzl§¤¤©§¦¨©¦§©¥
mxnF`M oFndd lr xzi dxFY oA zFUr̈¤¨¨¥©¤¨§§¨

l"f(.e"t `nFi)xn` mXd lENg inC ikid ¨¥¦¨¥¦©¥¨©
`le `xUA `pliwWC `p` oFbM ax©§©¨§©¦§¨¦§¨§Ÿ
dGn .o`M cr ,xYl`l inC `paidi§¦§¨¨¥§©§¥©¨¦¤
dxFY oA xOYWdl Kixv dOM WiTi©¦©¨¨¦§¦§©¥¤¨

l"f Exn`e ,zFvOd ihxR lkAzaFg) §¨§¨¥©¦§§¨§©

(d"t daEWYd xrW zFaaNdmiciqg iM ©§¨©©©§¨¦£¦¦
ixrW miXng mixnFW Eid mipFW`xd̈¦¦¨§¦£¦¦©£¥
`Ede ,xEQ`d xrWA ElWMi lal xYd¤¥§©¦¨§§©©¨¦§
,ipxnXd zgRWn oxnWl FxnF`§§¦§Ÿ¦§©©©¦§Ÿ¦

FxnF`exkUVi zgRWn dN` §§¥¤¦§§Ÿ¦¨¨
mdicwtl,aFhl dciwR mdicwR WExR ¦§ª¥¤¥§ª¥¤§¦¨§

xn`e aEzMd WxR dciwRd `id dnE©¦©§¦¨¥¥©¨§¨©
o`M zF`n WlWE sl` miXWe drAx ©̀§¨¨§¦¦¤¤§¥¨
mlFrAW '`d ,mixaC 'aA dbVd fnẍ©©¨¨§§¨¦¨¤¨¨
dn `Ede dpikXl daMxn miUrp dGd©¤©£¦¤§¨¨©§¦¨§©
`Ede miXWe drAx` xn`OA fnxX¤¨©©©£©©§¨¨§¦¦§

`EdW d"q ixd zg` dCwp zpigA§¦©§ª¨©©£¥¤
iM xnFl df xcqA xn`e ,i"pc` xRqn¦§©§¨©§¥¤¤©¦
oiCd zpigA wYnzY oCnNd zErvn`A§¤§¨©©§¨¦§©¥§¦©©¦
dpikXd zpwzp didze c"q FpFAWgW¤¤§§¦§¤¦§¤¤©§¦¨
xdGd xtqA l"f mxnF`M d"q DxRqnA§¦§¨¨§§¨§¥¤©Ÿ©

('h a"g)lr zvaFx m`de wEqRA©¨§¨¥¤¤©
`id dIpW dbVde ,'Fbe migFxt`d̈¤§¦§§©¨¨§¦¨¦
zF`n WlW FnWA fEnxM `Ad mlFrl̈¨©¨¨¨¦§§¥
xn`OA fnxX dn `Ede ,zFnlFr xUre§¤¤¨§©¤¨©©©£©
lr cnrPW mcwe ,zF`n WlWE sl ¤̀¤§¥§Ÿ¤¤©£Ÿ©
oA rWFdi iAx xn`nA xir` dpEMd©©¨¨¨¦§©£©©¦§ª©¤

ieloivwr)(b"td"awd cizr xn`W ¥¦¢¨¦¤¨©¨¦
zFnlFr xUre zF`n WlW 'Eke ligpdl§©§¦§§¥§¤¤¨

FxnF`n gikFnE(`"k 'g ilWn)ligpdl ¦©¥§¦§¥§©§¦
xRqOl m` l"f eixacl dWw ,Wi iadŸ̀£©¥¨¤¦§¨¨¦©¦§¨
xRqn aEzMd miCwd dOl aEzMd oEki§©¥©¨¨¨¦§¦©¨¦§©
xnFl Fl didW zF`Od xRqnl xUrd̈¤¤§¦§©©¥¤¨¨©
iRn iYrnWe ,i"W iad` ligpdl§©§¦Ÿ£©§¨©§¦¦¦
df xRqn iM ,axr mrh mipFW`xd̈¦¦©©¨¥¦¦§¨¤
,zEliv` rEcIM zFnlFr rAx`l fnxi¦§Ÿ§©§©¨©¨©£¦
lElM cg` lke ,dIUr ,dxivi ,d`ixA§¦¨§¦¨£¦¨§¨¤¨¨
`A iel oA rWEdi iAx xn`nE ,xUrn¥¤¤©£©©¦§ª©¤¥¦¨
ax lr EbPrzi miwiCSd iM cOll§©¥¦©©¦¦¦§©§©Ÿ
zFnlFr rAx`A oFilrd mlFrA mFlẄ¨¨¨¤§§©§©¨
'bA `N` deW mNkA mzbVd oi` la £̀¨¥©¨¨¨§ª¨¨¨¤¨§
mde mdA mpWIW zFbxcdd lM EbiVi©¦¨©©§¨¤¤§¨¨¤§¥
mlFrA la` zF`n WlW xRqnA§¦§©§¥£¨¨¨
`l zEliv`d mlFr `EdW oFilrd̈¤§¤©¨£¦Ÿ
wlg m` iM wiCv lM biVdl ElkEi§§©¦¨©¦¦¦¥¤
dxUr oM mB `idW DAW dxUrn¥£¨¨¤¨¤¦©¥£¨¨
dlElM cg` lMW xMfPM mhxtA¦§¨¨©¦§¨¤¨¤¨§¨
bVOd xUrd iM zrcl Ll Wie ,xUrn¥¤¤§¥§¨©©¦¨¤¤©ª¨
c`n lNdnE lFcB oFilrd mlFrn¥¨¨¤§¨§ª¨§Ÿ
dfle ,zF`n WlXd lMn dlrnl§©§¨¦¨©§¥§¨¤
xn`e zF`Ol xUrd aEzMd miCwd¦§¦©¨¨¤¤©¥§¨©
fnxi mixaCd iR lre ,W"i 'Fbe ligpdl§©§¦§¥§©¦©§¨¦¦§Ÿ

FxnF`Asl`fEnxd ohTd wlgl oEki §§¤¤§©¥©¥¤©¨¨¨¨
sl` lW df xRqn Fl cgie c"EIA©§¦¥¦§¨¤¤¤¤

l"f mxnF`M(h"q oETY f"ewiz)xUr lMW §§¨¦¤¨¤¤
ixd xUrn xUre xUrn dlElM§¨¥¤¤§¤¤¥¤¤£¥
FxnF`e ,sl`l dPMzY zg` dCwPW¤§ª¨©©¦§©¤§¤¤§§
fEnxX dn `Ede ,DhWtM zF`n WlWE§¥¦§¨¨§©¤¨

:xkU Wi xkUVi lW FnWAck dxez ¦§¤¦¨¨¥¨¨



qgpitנו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i ipy meil inei xeriy
i"yx£·eLÈÏ∑ מצרים ּביֹורדי האמּור יֹוב ּכי הּוא , ¿»ְְְִִִֵַָָ

והּנֹולדין  מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל
חּוץ  ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמּׁשם
ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמּמׁשּפחֹות

ונעמן  ּביסֹודֹווארּד ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
למצרים  אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ּכׁשהיתה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

למׁשּפחֹות  נחלקּו לכ מהם, וחמּול,מעּברת ּכחצרֹון ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻ
ּבני  ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו

היא  אּגדה ואם אׁשר. ׁשל לאו,ּבנים ואם טֹוב, הרי , ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּללּו ּומּׁשנים הרּבה, ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר

רּבה  מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ונעמן ונקראּוארּד , ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּׁשנים  ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹולדֹות
מכיר  ּבבני אֹומר אני וכן ׁשמם. על נקראּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהּללּו
ׁשמֹו, על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנחלקּו
מׁשּפחֹות  חמׁש ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת

נבּואת חסרּו מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָ
ּוב'פילגׁש אנינּותי, ּבן - אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָאּמֹו,
רּבי  ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגבעה'

הּדרׁשן  .מׁשה ְֶַַָֹ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åë.'Bâå ïìeáæ éðaaEzMd fnx §¥§ª§¨©©¨
FnM cxq ,EPOn bVOde mdiUrn©£¥¤§©ª¨¦¤¤¤§
Uakl zFxwl aEzMd KxC oke ,xcq¥¤§¥¤¤©¨¦§§¤¤
iptl xCqn didW dfA dpEMde ,aUM¤¤§©©¨¨¨¤¤¨¨§©¥¦§¥

oFl`e ,eizFpFfnl Fl KixSd lM xkUVi¦¨¨¨©¨¦¦§¨§¥
FxnF` KxC lr fnxe wfg oFWlWn)('b il §Ÿ¤§¨©©¤¤§¦§¥

Exn`e ,DA miwifgOl `id miIg ur¥©¦¦©©£¦¦¨§¨§
l"fx(d"kt x"wie),'Eke xn`p `l dicnFll ©©§§¤¨Ÿ¤¡©§

icnFl ciA wifgn did olEaGW itl dfle§¨¤§¦¤§ª¨¨©£¦§©§¥
FxnF` `Ede ,Ff dCn Fl qgi dxFY¨¦¥¦¨§§

:oFl`lfk dxez §¥



נז qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i ipy meil inei xeriy

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקראּו
ׁשּותלח  ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת רּבה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשּפחה
זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹלׁשּתי
הרי  ׁשמֹונה, לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָחמּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ז)ׁשּׁשים המעט (דברים אּתם "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מּמׁשּפחֹות  חסרים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוגֹו'"
ׁשל  מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים. ׁשהן העּמים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ּולהֹוסיף  לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻרּבי

.ּבדבריו  ְִָָ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, ׁשפּוף הּוא יֹוסף ׁשהיה האּמֹות ׁשם .ּבין ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»



qgpitנח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz h"i iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áð.øîàì 'Bâå øaãéåzaY iM l`xUil xn`l Wxtl oi`e ,ux`d z` ligpOd `Ed iM mipwGde rWFdil xn`l WExR ©§©¥§¥Ÿ¥¥Ÿ¦ª©§©§¥¦¦©©§¦¤¨¨¤§¥§¨¥¥Ÿ§¦§¨¥¦¥©



נט qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

חּלּוק עׂשרים  ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
לא  חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטלּו
אּלא  נטלּו לא ּבנים, ׁשּׁשה מהם לאחד היה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם

לבּדֹו אביהם .חלק ְֲִֵֶֶַ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
רב  חלק נתנּו היּוּבאֹוכלֹוסין ׁשּלא ואףֿעלּֿפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ׁשוים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים
היה  והּגֹורל ּגֹורל. עלֿידי אּלא עׂשּו לא - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים

ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּקדׁש, רּוח (דף עלּֿפי ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ואֹומר קיח) ותּמים, ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ּפלֹוני  ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּברּוח
וי"ב  ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. ְְְְְְִִִִֶַָָָעֹולה

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

WigkY KEnqA xn`W dN`l̈¥¤¤¨©§¨©§¦
:dfbp dxez ¤
(âð.'Bâå õøàä ÷ìçz älàìFxnF` ¨¥¤¥¨¥¨¨¤§§

,dN`lWi wxtA l"fx Ewlgp ¨¥¤¤§§©©§¤¤¥
dIW`i 'x mpFWl dfe f"iw sC oilgFp£¦©§¤§¨Ÿ¦¨
xn`PW dwNgzp mixvn i`vFil xn`̈©§§¥¦§©¦¦§©§¨¤¤¡©
dn `N` ,Elgpi mzFa` zFHn zFnWl¦§©£¨¦§¨¤¨¨
`ivFdl dN`l 'Fbe dN`l mIwn ip £̀¦§©¥¨¥¤§¨¥¤§¦
`N` wNgi `NW WExR miltHd z ¤̀©§¥¦¥¤Ÿ§©¥¤¨
ozpFi 'xe ,mixUr oAn mixvn i`vFil§§¥¦§©¦¦¤¤§¦§¨¨
xn`PW dwNgzp ux`d i`al xnF`¥§¨¥¨¨¤¦§©§¨¤¤¡©
ip` dnE ,dlgpA ux`d wlgY dN`l̈¥¤¥¨¥¨¨¤§©£¨¨£¦
,Elgpi mza` zFHn zFnWl mIwn§©¥¦§©£Ÿ¨¦§¨
miWxFi mizn o`ke 'Eke Ff dlgp dPWn§ª¨©£¨§§¨¥¦§¦
FxnF` ozpFi 'x ixacl .o`M cr ,'Eke§©¨§¦§¥¨¨§
dIW`i 'x ixaC `ivFdl dN`l̈¥¤§¦¦§¥Ÿ¦¨
,'Fbe zFHn zFnWl wEqR zErnWnA§©§¨¨¦§©§

zg` `zixA izi`xe(ixtq)mpFWl dfe §¨¦¦¨©§¨©©¦§¦§¤§¨
`ivFdl miWFcwE mixWM ipA dN`l̈¥¤§¥§¥¦§¦§¦
wlg mdl did `NW mdAW mirWx§¨¦¤¨¤¤Ÿ¨¨¨¤¥¤
ipAn mixaCd EgikFde ,dlgpe§©£¨§¦©§¨¦¦§¥
zklFd Ff `xaqE ,mippFlznE milBxnd©§©§¦¦§§¦§¨¨¤¤
i`vFil xn`W dIW`i 'x lW FMxcl§©§¤Ÿ¦¨¤¨©§§¥
dN`l xn`WM dfle dwNgzp mixvn¦§©¦¦§©§¨§¨¤§¤¨©¨¥¤
hrnl mNM miwiCv EidW dN`M̈¥¤¤¨©¦¦ª¨§©¥
mdW mixvn i`vFiA EidW mirWxd̈§¨¦¤¨§§¥¦§©¦¤¥

:mwlg mdipA Elhp `NW milBxnd©§©§¦¤Ÿ¨§§¥¤¤§¨
äàøðåmirWx hrnlC Ff dWxC oi`W §¦§¤¤¥§¨¨¦§©¥§¨¦

zwgFCi`vFi hrnlC EpzWxC ¤¤§¨¨¥¦§©¥§¥
,Ktdl `le mixUr oAn zFgR mixvn¦§©¦¨¦¤¤§¦§Ÿ§¥¤
dN`M xn`On cgi mirnWp oNM iM¦ª¨¦§¨¦©©¦©£©¨¥¤
oiA xRqOA oiA dN`M Fpi`W lM̈¤¥¨¥¤¥©¦§¨¥

` zEwcSAizi`xe ,dTlgd llkA Fpi ©¦§¥¦§©©£ª¨§¨¦¦

i`A lr dN`l WxRW l"f i"Wxl§©¦¤¥¥¨¥¤©¨¥
FpFWl dfe xn`e ozpFi 'x zxaqM ux`d̈¨¤¦§¨©¨¨§¨©§¤§
mixUr oAn mizEgRl `le 'Fbe dN`l̈¥¤§§Ÿ©§¦¦¤¤§¦
mxhA mixUrd llkl E`AW iR lr s ©̀©¦¤¨¦§©¨¤§¦§¤¤
`ld dWwe ,o`M cr ,'Eke ux`d wENg¦¨¨¤§©¨§¨¤£Ÿ
EprinWdl dN`l Kixv ozpFi 'xl§¨¨¨¦¨¥¤§©§¦¥
FnkE ux`d i`al dwlgp ux`dW¤¨¨¤¤§§¨§¨¥¨¨¤§
ux`d i`al FxnF`A ozpFi 'x wCwCW¤¦§¥¨¨§§§¨¥¨¨¤
dnE 'Fbe dN`l xn`PW ux`d dwNgzp¦§©§¨¨¨¤¤¤¡©¨¥¤§¨
`d ,o`M cr ,'Fbe zFnWl mIwn ip £̀¦§©¥¦§§©¨¨
ux`d i`al xnFl gxkd `NW Ycnl̈©§¨¤Ÿª§©©§¨¥¨¨¤
Kxvd df gMnE dN`l FxnF`n `N ¤̀¨¥§¨¥¤¦Ÿ©¤ª§©
'Fbe zFnWl xn`n mIwi dOA URgl§©¥©¤§©¥©£©¦§§
dN`l xnFl KixSW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨¦©¨¥¤

:di`al ux`d wlgYW EpricFdl§¦¥¤¥¨¥¨¨¤§¨¤¨
ïäåmixaC lW oxTrA iM zn` §¥¡¤¦§¦¨¨¤§¨¦

`N` wlgY `NW i"Wx xnF`W¤¥©¦¤Ÿ¥¨¥¤¨
wlgl rixkn ip` oi` mixUr oal§¤¤§¦¥£¦©§¦©©£Ÿ
,ozpFi iAx ixacA xn`p `NW mbd£©¤Ÿ¤¡©§¦§¥©¦¨¨
zazA llkp zFidl lFki df lM lr©¨¤¨¦§¦§¨§¥©
oi`W `N` ,zFWxCd 'a lAqie dN`l̈¥¤§¦§Ÿ©§¨¤¨¤¥
`N` `A `l `nlC df xacl gxkd¤§¥©§¨¨¤¦§¨Ÿ¨¤¨
,lEwW xaCde mixvn i`vFil llWl¦§Ÿ§§¥¦§©¦§©¨¨¨
i"Wx WxR `l dOl oEIr KixvC `l ¤̀¨§¨¦¦¨¨Ÿ¥¥©¦
iAxC `Al` mixaC lW ozYn`M©£¦¨¨¤§¨¦£¦¨§©¦

:ozpFi¨¨
éúéàøåi"Wx ixaC WxRW m"`xl §¨¦¦§¤¥¥¦§¥©¦

`vi `le dN`l zaY wICW¤¦¥¥©¨¥¤§Ÿ¨¨
`iWTd oiprA ENt` KGd FpEIr zaFg ici§¥©¦©©£¦§¦§©©ª§¨
xnF` ip`e ,`zixAdn i"Wx lr WIW¤¥©©¦¥©¨©§¨©£¦¥
ixaC zpEM EPOn mlrp `l l"f i"Wx iM¦©¦Ÿ¤¡©¦¤©¨©¦§¥
dMGd FYrcl d`xPW `N` ,ozpFi 'x¨¨¤¨¤¦§¤§©§©©¨
dwNgzp `NW dN`l zaYn rxknª§¨¦¥©¨¥¤¤Ÿ¦§©§¨

`wece f` EidW mzF`l `N` ux`d̈¨¤¤¨§¨¤¨¨§©§¨
,xRqn FzF`A mixUr oAn EidW mzF`¨¤¨¦¤¤§¦§¦§¨
EprinWdl `AW `Ed df WECg xacE§©¦¤¤¨§©§¦¥
dwNgzPW Fnvrn `Ed oaEn xaCde§©¨¨¨¥©§¤¦§©§¨

:ux`d i`al§¨¥¨¨¤
øtñîalgd didYW WExR .zFnWdT §¦§©¥¥¤¦§¤©£ª¨

zFxEn`d zFnXd xRqnl§¦§©©¥¨£
dpEMd ,zFgRWn raWe miXng mdW¤¥£¦¦§¤©¦§¨©©¨¨
lke zFgRWn f"pl ux`d EwNgIW¤§©§¨¨¤§¦§¨§¨
Fpi` df Kxce ,`idX dn itM dgRWn¦§¨¨§¦©¤¦§¤¤¤¥
xaFQW dIW`i iAxlC ,ozpFi iAxl `N ¤̀¨§©¦¨¨¦§©¦Ÿ¦¨¤¥
f"pl wNgl oi` mixvn i`vFil§§¥¦§©¦¥§©¥§
dXWl mB wNgl Kixv ixdW zFgRWn¦§¨¤£¥¨¦§©¥©§¦¨
mixvn i`vFIn ExqgPW zFgRWn¦§¨¤¤§§¦§¥¦§©¦

l"f mdixacA xEn`M(`"k x"cna)ElHie ¨¨§¦§¥¤§¦§
hRWnA Exqgp EPOOW haXd mwlg¤§¨©¥¤¤¦¤¤§§§¦§©
wiCvi dIW`i 'x mBW xWt`e ,dlgPd©©£¨§¤§¨¤©Ÿ¦¨©§¦
lW zFgRWOd lr zFnW xRqnA xnFl©§¦§©¥©©¦§¨¤

:mixvn i`vFicp dxez §¥¦§©¦
(ãð.'Bâå äaøz áøìzkQnA Exn` ¨©©§¤§¨§§©¤¤

`xzA `aA(:f"iw)xn` mpFWl dfe ¨¨©§¨§¤§¨¨©
o`nl `nlWA iIA`l `RR ax dil¥©©¨§©©¥¦§¨¨§¨
axl aizkC Epid mixvn i`vFil xn`C§¨©§§¥¦§©¦©§¦§¦¨©
i`al xn`C o`nl `N` 'Fbe dAxY©§¤§¤¨§¨§¨©§¨¥
.o`M cr ,`iWw 'Fbe axl i`n ux`d̈¨¤©¨©§©§¨©¨
miiEpOd mzF`l `id dTlgd m` WExR¥¦©£ª¨¦§¨©§¦
axl xnFl mFwO dn a`Fn zFaxrA§©§¨©¨©¨©
wEIC dfi`n Dpi` Ff `iWw dPd ,'Fbe§¦¥ª§¨¥¨¥¥¤¦
eilr FYrC ozp `l xnFl lkEPW wx¥¤©©Ÿ¨©©§¨¨
cFre ,aEzMd xAC `ln `xwn ixdW¤£¥¦§¨¨¥¦¥©¨§
`N` ozFgcl `xFn` ixaC EN` oi ¥̀¥¦§¥£¨¦§¨¤¨
dn itlE ,`PY `EdW ozpFi 'x ixaC¦§¥¨¨¤©¨§¦©
lMW cEnlYd illMn Epl mcTX¤¨©¨¦§¨¥©©§¤¨
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מכניס  והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּגבּולים
ׁשל  ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָידֹו

ׁש עצמֹוׁשם והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפלֹוני  לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה

נתחּלקה  ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשבט
אּלא  מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהארץ
לפי  הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבׁשּומא:

.הּדמים  ִַָ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּבּתֹורה הּכתּוב  הנחלֹות מּכל זֹו ׁשּכל נחלה , ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

מתים  וכאן הּמתים, את יֹורׁשים החּיים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחלֹות,
מצרים  מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹורׁשים

ּבנים  להם ׁשלׁשה.ׁשהיּו ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד
אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:

אביהן  "לׁשמֹות אבי ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑ וכלב יהֹוׁשע אֹומריצאּו הּוא וכן א), :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zcnFr `id `iWw `xnBd xn`IW¤Ÿ©©§¨¨©§¨¦¤¤
:uExY mdl oOCfp `NW `N` uExzl§¥¤¨¤Ÿ¦§©¥¨¤¥

äàøðåxn`X dOA iYWxRX dn itl §¦§¤§¦©¤¥©§¦©¤¤¨©
lr xfFgW zFnW xRqnA§¦§©¥¤¥©
lr wIci zFgRWn draWe miXngd©£¦¦§¦§¨¦§¨§ª©©
f"p EwNgIW WExR 'Fbe axl FxnF` oFkp̈§¨©§¥¤§©§
axl `N` didi wlgM wlg `le miwlg£¨¦§Ÿ¥¤§¥¤¦§¤¤¨¨©
DA WIW dgRWn lWOd ,Fzlgp dAxY©§¤©£¨©¨¨¦§¨¨¤¥¨
WIW dgRWOdn miltkA lHY sl` 'k¤¤¦Ÿ§¦§©¦¥©¦§¨¨¤¥

:dxUr DÄ£¨¨
ãBòiM l"f i"Wx lW FMxC itl d`xp¦§¤§¦©§¤©¦¦

dTlg ElHi `NW xaFq ozpFi iAx©¦¨¨¥¤Ÿ¦§£ª¨
,a`Fn zFaxr xRqnA EidW mzF` `N ¤̀¨¨¤¨§¦§©©§¨
'i cg`l Eid m`l aEzMd `A df itM§¦¤¨©¨§¦¨§¤¨
,mipA dpFnW cg`lE mixUr ipA mipÄ¦§¥¤§¦§¤¨§¨¨¦
,mixUrn dHnl 'ce mixUr oAn 'c¦¤¤§¦§§©¨¥¤§¦
ipA 'i Fl EidW in ux`l ozqipkaE¦§¦¨¨¨¨¤¦¤¨§¥
'c Fl EidW inE ,'c Fl Ezn mixUr¤§¦¥¦¤¨
llkl EriBd mixUrn dHnl dpFnWA¦§¨§©¨¥¤§¦¦¦¦§©
xn` dfl ,dTlgd zrWA mixUr¤§¦¦§©©£ª¨¨¤¨©

aEzMdaxldAxY xRqOd onfA WExR ©¨¨©¥¦§©©¦§¨©§¤
mixUr ipA 'i Fl EidW in WExR Fzlgp©£¨¥¦¤¨§¥¤§¦
dxUr xErWM Fl dAxY df ,xRqnA§¦§¨¤©§¤§¦£¨¨
onfA hrnle ,dXW `N` Fl oi`W mbd£©¤¥¤¨¦¨§©§©¦§©
mixUr ipA 'c `N` Fl Eid `NW xRqOd©¦§¨¤Ÿ¨¤¨§¥¤§¦
WIW mbd 'c xErWM Fl zzl hirnY©§¦¨¥§¦£©¤¥
l"f i"WxW ilE`e ,mixUr ipA 'g Fl§¥¤§¦§©¤©¦

:Fxn`nA mMgzp Ff `iWw uxzl§¨¥ª§¨¦§©¥§©£¨
Léàdfe Exn` ixtqA .'Fbe eicwt itl ¦§¦§ª¨§§¦§¦¨§§¤

dwNgzp `NW cOln eicwt itl mpFWl§¨§¦§ª¨§©¥¤Ÿ¦§©§¨
dn itl haWe haW lkl `N` ux`d̈¨¤¤¨§¨¥¤§¥¤§¦©
dnl dxizq dfA oi` .o`M cr ,`EdX¤©¨¥¨¤§¦¨§©

xRqnA wEqRA iYWxRXzFnW ¤¥©§¦©¨§¦§©¥
xWt` ,zFgRWn f"pl dwNgzPW¤¦§©§¨§¦§¨¤§¨
df lr zFgRWnlE mihaWl dwNgzPW¤¦§©§¨¦§¨¦§¦§¨©¤
miwlg a"il ux`d EwNg ,KxCd©¤¤¦§¨¨¤§£¨¦
Fl WIW haW ,miwlg f"pl miwlgde§©£¨¦§£¨¦¥¤¤¥
WIW inE ,miwlg 'a lHi zFgRWn 'a¦§¨¦Ÿ£¨¦¦¤¥
itM didi wlgde ,miwlg 'c lHi 'c Fl¦Ÿ£¨¦§©¥¤¦§¤§¦
xnlE mixvn i`vFi xRqn xnl xRqOd©¦§¨§©¦§©§¥¦§©¦§©
oeiM xn`Y m`e ,a`Fn zFaxr xRqn¦§©©§¨§¦Ÿ©¥¨
Ekxvd dOl zFgRWnl miwNgOW¤§©§¦§¦§¨¨¨ª§§
lM didIW icM mrHd ,mihaWl wNgl§©¥¦§¨¦©©©§¥¤¦§¤¨
didi `NX dn Fnvr iptA FlxFB haW¥¤¨¦§¥©§©¤Ÿ¦§¤
zFUrl lFkIW zFgRWnl EwNgi m` ok¥¦§©§§¦§¨¤¨©£
mr oFrnW zFgRWn ipWl lxFB¨¦§¥¦§¨¦§¦
lM Eidi `le ,KtdlE ,olEaf zFgRWn¦§§§ª§¥¤§Ÿ¦§¨

:cgi haWe haW¥¤§¥¤©©
úëqîáea"r `"kw sC `xzA `aA §©¤¤¨¨©§¨©

`irA` mpFWl dfe Exn`̈§§¤§¨¦©§¨
F` bilt` mihaWl l`xUi ux` Edl̈¤¤¦§¨¥¦§¨¦¦§¦
ax oiA rnW `Y ,bElt` ixaB swxwl§©§©©§¥¦§¨§©¥©
l`xUi ux` dcizr `ipY cFre hrnl©§©§©§¨£¦¨¤¤¦§¨¥
`l dNgzAW mihaW b"il wlgYW¤¥¨¥§§¨¦¤¦§¦¨Ÿ
.o`M cr ,mihaW a"il `N` dwlgp¤§§¨¤¨§§¨¦©¨
dEWxCW ixtqA `zixA q"Xdn mlrpe§¤¡¨¥©¨©§¨§¦§¦¤§¨¨
`PY iM `xAYqnE ,eicwt itl Wi`n¥¦§¦§ª¨¦§©§¨¦©¨
itl Wi`n FzWxC oM mB mihaW b"iC§§¨¦©¥§¨¨¥¦§¦

oiA wEqRA oIre ,ixtqC `PzM eicwt§ª¨§©¨§¦§¦§©¥©¨¥
:'Fbe ax©§

ãBòozpFi iAx lW FMxcl x`Azi¦§¨¥§©§¤©¦¨¨
ux`d wlgY dN`l xaFQW¤¥¨¥¤¥¨¥¨¨¤
rcFi ip` oi` oicre ,ux`d i`A mdW¤¥¨¥¨¨¤©£©¦¥£¦¥©
F` mixUr llkl mi`Adl `weC m ¦̀©§¨§©¨¦¦§©¤§¦
`NW mzF`l ENt`e ux`d i`A llkl¦§©¨¥¨¨¤©£¦§¨¤Ÿ
itl xnFl cEnlY ,mixUr llkl EriBd¦¦¦§©¤§¦©§©§¦
,mixUr ipal `weC iM Ycnl `d eiCwt§ª¨¨¨©§¨¦©§¨¦§¥¤§¦
WxRW i"Wx ixaC miwiCvn Ep` dfaE¨¤¨©§¦¦¦§¥©¦¤¥¥

:FnrHn `le ,dN`l wEqRAdp dxez ©¨¨¥¤§Ÿ¦©£
(äðì.'Bâå íúáà úBhî úBîLixacl ¦§©£Ÿ¨§§¦§¥

llWl aEzMd `A dIW`i iAx©¦Ÿ¦¨¨©¨¦§Ÿ
oi`W dN`l FxnF`n rnWPd zEIhWR©§¦©¦§¨¥§¨¥¤¤¥
a`Fn zFaxrA mipnPd lr `id dpEMd©©¨¨¦©©¦§¦§©§¨
.mixUr ipA mdW dN`M WExR `N ¤̀¨¥¨¥¤¤¥§¥¤§¦
xnFl aEzMd `AW Wxtn ozpFi 'xe§¨¨§¨¥¤¨©¨©
a`Fn zFaxrA mipnPdl EwNgW mbdW¤£©¤¦§§©¦§¦§©§¨
Exfge mixvn i`vFi EWixFde md Exfg̈§¥§¦§¥¦§©¦§¨§

`zixAA mxnF`M ,mEWxie(ixtq)dfe ¦¨§§¨©¨©§¨¦§¦§¤
i`aA xnF` dY` dfA `vFIM mpFWl§¨©¥¨¤©¨¥§¨¥
oi`q 'b Elhp EN`e d`q lhp df ux`d̈¨¤¤¨©§¨§¥¨§§¦
z` mizOd EWxie mdia` EWixFde§¦£¦¤§¨§©¥¦¤
df KxclE ,deWA EwNge Exfge miIgd©©¦§¨§§¦§§¨¤§¤¤¤

FxnF` oFkp lr wIciElgpixaCd dPMW §ª©©¨§¦§¨¤¦¨©¨¨
xEACd rAhn oM oi`X dn milgFPl©£¦©¤¥¥©§¥©©¦

FxnF`M ,dYr crux`d wlgY`le ©©¨§§¥¨¥¨¨¤§Ÿ
FxnF` oke ,EwNgi xn`Fzlgp dAxY ¨©§©§§¥§©§¤©£¨

FxnF` oke 'Eke,Fzlgp oYixn` `le §§¥§ª©©£¨§Ÿ¨©



סי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑הּקדׁש ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי; ּכמֹו מדּבר, היה "עלּֿפי הּגֹורל נאמר: לכ , «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,Fzlgp gTiux`d z` wlgixn` `le ¦©©£¨¥¨¥¤¨¨¤§Ÿ¨©
dYr crW Ycnl `d ,ux`d EwNgi§©§¨¨¤¨¨©§¨¤©©¨
ligpdA dUri xW` xAcn aEzMd did̈¨©¨§©¥£¤©£¤§©§¦
`Ed Elgpi 'Fbe zFnWl xn`nE ,mzF`¨©£©¦§§¦§¨
mzriBdW xg` milgFPd EUrIX dn©¤©£©£¦©©¤¦¦¨¨
Elgp EN`M df KxcA dElgpi dlgPd©©£¨¦§£¨§¤¤¤§¦¨£

mixfFge mdn mdizFa` DzF`milgFpe ¨£¥¤¥¤§§¦§£¦
FxnF` `Ede ,mdn DzF`Elgpi`l iM ¨¥¤§§¦§¨¦Ÿ

xaCd WiAldl ligpOd `UFp xiMfd¦§¦¥©©§¦§©§¦©¨¨
:FAep dxez

(åð.èòîì áø ïéa`xza `aA zkQnA ¥©¦§¨§©¤¤¨¨©§¨
mpFWl dfe Exn` a"r `"kw sC©¨§§¤§¨
mihaXl l`xUi ux` Edl `irA ¦̀¨§¨§¤¤¦§¨¥©§¨¦
rnW `Y bElt` ixaB swxwl F` bElt ¦̀§§©§©©§¥¦§¨§©
ux` dcizr `ipY cFre ,hrnl ax oiA¥©¦§¨§©§¨£¦¨¤¤
dNgzAW mihaW b"il wlgYW l`xUi¦§¨¥¤¥¨¥§§¨¦¤¦§¦¨
dwNgzp `le 'Eke a"il `N` dwlgp `lŸ¤§§¨¤¨§§§Ÿ¦§©§¨
xn` hrnl ax oiA xn`PW sqkA `N ¤̀¨§¤¤¤¤¡©¥©¦§¨¨©
Wng deW dcEdiA d`q dcEdi iAx©¦§¨§¨¦¨¨¤¨¥
mW m"AWx azke .o`M cr lilBA d`q§¨©¨¦©¨§¨©©§¨¨
gTIW 'Fbe ax oiA rnW `Y FpFWl dfe§¤§¨§©¥©§¤¦©
didW oiA lxFBd Fl oYIX dn haW lM̈¥¤©¤¦¥©¨¥¤¨¨
WIW haW oFbM dAxn wlg Fl riBn©¦©¥¤§ª¤§¥¤¤¥
hrEn wlg Fl didW oiA hrn miWp` FA£¨¦§©¥¤¨¨¥¤¨
lkC 'Eke miAxn miWp` Fl WIW oFbM§¤¥£¨¦§ª¦§§¨
.o`M cr 'Eke deWA oiwlFg mihaXd©§¨¦§¦§¨¤§©¨
hXtn dOl `xnBd ixacA dWwe§¨¤§¦§¥©§¨¨¨¨§©¥
,EPOn gxkd Fl oi`W oeiM aEzMdn¥©¨¥¨¤¥¤§¥©¦¤
aFxTl FWxtn `iaOW `zixAA ixdW¤£¥©¨©§¨¤¥¦§¨§©¨
EdixFw aFxw ,DPOn wFgxe milWExil¦¨©¦§¨¦¤¨¨¥

:xzFi deXW itl ,hrn wFgx ,ax©¨§©§¦¤¨¤¥
ãBòåmtFq mixzFq q"Xd ixaC mi`xp §¦§¦¦§¥©©§¦¨

rnW `Y FxnF`n iM ,mzNgzl¦§¦¨¨¦¥§¨§©
xaFQW FYrC dNbn 'Fbe ax oiA¥©§§©¤©§¤¥
FxnF`nE mihaXl deWA dwNgzPW¤¦§©§¨§¨¤©§¨¦¥§
Wxtn ixdW oM rnWn `l `ipY cFre§©§¨Ÿ©§¨¥¤£¥§¨¥

aExwe mFwn wEgxl 'Fbe ax oiA FxnF`§¥©§§¦¨§¥
xnFl Ep` migxkn df gMnE ,mFwn̈¦Ÿ©¤ª§¨¦¨©
ux` dcizrC `PY iM cEnlYd xaFqC§¥©©§¦©¨©£¦¨¤¤
l`xUi ux` dwNgzPW xaFq l`xUi¦§¨¥¥¤¦§©§¨¤¤¦§¨¥
qXd xird dfle ,d`eWdA mihaXl©§¨¦§©§¨¨§¨¤¥¦©©
xnFl hrnl ax oiA rnW `Y xn`OA©©£¨¨§©¥©¦§¨©
dwNgzPW `zixAd ixacM xaFqC§¥§¦§¥©¨©§¨¤¦§©§¨
EN` mixaC oi`e ,deWA mihaXl©§¨¦§¨¤§¥§¨¦¥
hrnl ax oiA Wxtp m` ixdW miwcFv§¦¤£¥¦§¨¥¥©¦§¨

aW oiAxErWl hrn lhFpl ax lhFPW h ¥¥¤¤¥©§¥§©§¦
aExwe mFwn wEgx xnFl Epl oiPn eiWp £̀¨¨¦©¦¨©¦¨§¥
wEgxl Wxtp m` Ktdl oke ,mFwn̈§¥§¥¤¦§¨¥§¦

:'Eke dwlgPW xnFl oiPn 'Eke mFwn̈§¦©¦©¤¤§§¨§
ãBòådeWA dwlgPW xn`p m` §¦Ÿ©¤¤§§¨§¨¤

zwlgn cinrp oM m` mihaXl©§¨¦¦¥©£¦©£Ÿ¤
haW lM zTlgA dIW`i iAxe ozpFi iAx©¦¨¨§©¦Ÿ¦¨©£ª©¨¥¤
mixvn i`vFil xnl Fnvr iptA haWe§¥¤¦§¥©§§©§§¥¦§©¦
dWwO dn df itM ,ux`d i`al xnlE§©§¨¥¨¨¤§¦¤©©§¨
mpFWl dfe.g"iw sC mW `xnBd©§¨¨¨©§¤§¨
mixvn i`vFil xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§¨§¨©§§¥¦§©¦

aizkC sqFi ipA ogev `wC EpidrWFdi) ©§§¨©§¨§¥¥¦§¦§ª©

(c"i f"ixn`C o`nl `N`,sqFi ipA ExAcie©§©§§¥¥¤¨§¨§¨©
,lEwW EdNM igev `w i`n ux`d i`al§¨¥¨¨¤©¨©§¥ª§¨
d`Fx ip` oi` .o`M cr ,milth mEXn¦§¥¦©¨¥£¦¤
ipA Elhp zFxaQd lkNW oeiM `iWwª§¨¥¨¤§¨©§¨¨§§¥
ipA zprhe mihaXd mr deWA sqFi¥§¨¤¦©§¨¦§©£©§¥
oiaE mihaXd lMn miAx mdW `Ed sqFi¥¤¥©¦¦¨©§¨¦¥
xnF`dl oiaE mixvn i`vFil xnF`dl§¨¥§§¥¦§©¦¥§¨¥
wENgA `id mYwlgn ux`d i`al§¨¥¨¨¤©£¨§¨¦§¦
iAxl oiaC i`Ce `N` ,Fnvr haXd©¥¤©§¤¨©©§¥§©¦
dwNgzp `l dIW`i iAxl oiA ozpFi¨¨¥§©¦Ÿ¦¨Ÿ¦§©§¨
cinrdl oi`e ,mihaXl d`eWdA ux`d̈¨¤§©§¨¨©§¨¦§¥§©£¦
m` cFre ,mdipW Ktd `zixaC `PY©¨§¨©§¨¥¤§¥¤§¦
xzFi deWA mihaXl dwNgzPW xn`pŸ©¤¦§©§¨©§¨¦§¨¤¥
itM ixdW dcEdi haW wrvl Fl did̈¨¦§Ÿ¥¤§¨¤£¥§¦
e"r dcEdi xRqnA Wi ux`d i`A xRqn¦§©¨¥¨¨¤¥§¦§©§¨

mixt`e dXpn xRqnE zF`n Wnge sl ¤̀¤©£¥¥¦§©§©¤§¤§©¦
oi`W `vnp miz`nE sl` d"t cgi©©¤¤¨©¦¦§¨¤¥
dpFnW `N` dcEdin mdipW mixzi§¥¦§¥¤¦¨¤¨§¨
miltkA Elhpe zF`n raWE mitl £̀¨¦§©¥§¨§§¦§©¦
wlg dcEdie miwlg ipW Elhp md ixdW¤£¥¥¨§§¥£¨¦¦¨¥¤
dwNgzp `NW mW x`aOW FnM cg ¤̀¨§¤§Ÿ¨¨¤Ÿ¦§©§¨
lhp `NW ieNn cal mihaW a"il `N ¤̀¨§§¨¦§©¦¥¦¤Ÿ¨©

:ux`A wlg¥¤¨¨¤
àlàlr dlr `l iM ipirA oFkPd ¤¨©¨§¥©¦Ÿ¨¨©

dwNgzPW xnFl `xnBd zrC©©©§¨¨©¤¦§©§¨
WExtE ,m"AWx ixacM deWA mihaXl©§¨¦§¨¤§¦§¥©§¨¥
hrnl ax oiA rnW `Y xn`W eixaC§¨¨¤¨©¨§©¥©¦§¨
wENgdW gikFn aEzMd zErnWOn¦©§¨©¨¦©¤©¦
oiA lxFBA xiMfdX dOn mihaXl did̈¨©§¨¦¦©¤¦§¦©¨¥
lr dzidW dTlgdW ixd hrnl ax©¦§¨£¥¤©£ª¨¤¨§¨©
,hrEn wlge ax wlg FA did lxFBd iR¦©¨¨¨¥¤©§¥¤¨

xn`Y m`ewCvi `l ixabC swxwl §¦Ÿ©§©§©§©§¥Ÿª§©
hrnE ax WExtE ,hrnl ax oiA xn`l¥¨¥¥©¦§¨¥©§¨
eiWp` itM Fl WIW haW oiA `Ed¥¥¤¤¥§¦£¨¨
eiWp` itM Fl WIW haW oiaE dAxd©§¥¥¥¤¤¥§¦£¨¨
oiprl lxFBd iR lr didi lMd hrEn¨©Ÿ¦§¤©¦©¨§¦§©
FxnF`e ,mdiwlg FA ElHIW mFwOd©¨¤¦§¤§¥¤§§
'Eke l`xUi ux` dcizr `ipY cFre§©§¨£¦¨¤¤¦§¨¥§
itl ,xE`A xzFiA xaCd `iadl dvxi¦§¤§¨¦©¨¨§¥¥§¦
oi`W xnFle wlgl oiCd lral WIW¤¥§©©©¦©£Ÿ§©¤¥
`N` hrnl ax oiA wEqRn gikFdl§¦©¦¨¥©¦§¨¤¨
ixabC swxwl dwNgzp `NW xnFl©¤Ÿ¦§©§¨§©§©§©§¥
zFgRWOl m` wRYqdl Wi oicr la £̀¨£©¦¥§¦§©¥¦©¦§¨
`ipY cFre xn` dfl ,mihaXl F`©§¨¦¨¤¨©§©§¨
a"il dwNgzp 'Eke l`xUi ux` dcizr£¦¨¤¤¦§¨¥§¦§©§¨§
oiA WExR iM mixnF` Epivnp .mihaW§¨¦¦§¦§¦¦¥¥
rnWp oi` zFxaQd lkl hrnl ax©¦§¨§¨©§¨¥¦§¨
`le deWA mihaXd EwlgIW EPOn¦¤¤©§§©§¨¦§¨¤§Ÿ
,micEwRd xErW itM `N` EwNg¦§¤¨§¦¦©§¦
wEqRA iz`adW ixtq lW `PY ixackE§¦§¥©¨¤¦§¦¤¥¥¦©¨

:eicwt itl Wi`fp dxez ¦§¦§ª¨
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(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב אׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

הֹורתּהילדּתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
והיא  ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים.

מֹוצא  אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלימה
ותׁשע  ׁשּׁשים .אּלא ְִִֵֶַָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

ׁשנה  עׂשרים ּבני להם נמנין לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה . ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
נחלה,נחלה  ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּוהּנׁשים  ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
ּפרׁשת  נסמכה לכ אחּזה", צלפחד "ּתנהּֿלנּו ּבנֹות ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ

.לכאן  ְָ

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»
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(äñ)-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ
òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî øúBð©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

ñ :ïeð-ïa¦«

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔ· ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",

ּכּלם  ׁשהיּו ,ּוללּמד מי אחּזה". ׁשּכל צּדיקים, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻ
הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמעׂשיו

צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו כה)ואם ּבןֿנתניה (מ"ב יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

רׁשעים  - עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד תרצה", מחלה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה
סדרן  את ׁשּנה לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à,'Bâå úBða äðáø÷zåFxnF` ©¦§©§¨§§§
dpaxwYexn`nA wiRqd `le ©¦§©§¨§Ÿ¦§¦§©£©

xnFl ,KEnqA xn`W 'Fbe dpcnrYe©©£Ÿ§¨§¤¨©§¨©
EcrezdW cr dWn iptl Ecnr `NW¤Ÿ¨§¦§¥¤©¤¦§©£
mditA Wi iM E`xe dpEbd dvrA cgi©©§¥¨£¨§¨¦¥§¦¤
x`a` xW`M zrnWPd dprhA dpFkp§¨§©£¨©¦§©©©£¤£¨¥
dWn iptl Ecnr KM xg`e mXd zxfrA§¤§©©¥§©©¨¨§¦§¥¤

KxCd df lr dvxi F` .'EkedpaxwYe §¦§¤©¤©¤¤©¦§©§¨
'FbesqFi oa dXpn zFgRWnlWExR §§¦§§§©¤¤¥¥

haXd ilFcBn dvr zgwl EcrezPW¤¦§©£¨©©¥¨¦§¥©¥¤
ilE`e .ux` KxC mEXn mdOr KlOdlE§¦¨¥¦¨¤¦¤¤¤¤§©
xnFl zFpA FxnF`A aEzMd fnxW¤¨©©¨§§§©
Wi` KEnqA xn`X dn dzid mzxrdW¤¤¨¨¨¨§¨©¤¨©§¨¦
mpFWl dfe ixtqA Exn`e eicwt itl§¦§ª¨§¨§§¦§¦§¤§¨
FxnF`A dvxi F` .'Eke miWp E`vï§¨¦§¦§¤§§

dpaxwYeEid zFIpWiAW ciBdl 'Fbe ©¦§©§¨§§©¦¤©§¨¦¨
zp ,dWn iptl EcnrW mcweiptl Eaxw §Ÿ¤¤¨§¦§¥¤¦§¨§¦§¥
FxnF` `Ede ,mihaXd ilFcBzgRWnl §¥©§¨¦§§§¦§§Ÿ

dXpnmYgRWn ipal EaxwzPW xg`e §©¤§©©¤¦§¨§¦§¥¦§©§¨
,dWn iptl cnrl dWEAd deqn Exiqd¥¦©§¥©¨©£Ÿ¦§¥¤
EdWxce `xwOd qxq xnF`d ixaclE§¦§¥¨¥¨¥©¦§¨§¨§¥
EncTW cr ,dWn iptl cnrl Elki `lŸ¨§©£Ÿ¦§¥¤©¤¨§
df xace ,EPOn dHnNW iptl cnrl©£Ÿ¦§¥¤§©¨¦¤§¨¨¤

:zWAd zCOn¦¦©©¤
úBðazrcl Kixv .'Fbe xtg oA cgtlv §§¨§¨¤¥¤§¨¦¨©©

`le aEzMd mqgi oipr dfi`l§¥¤¦§¨¦£¨©¨§Ÿ
xRqnA KEnqA xiMfdX dn lr Knq̈©©©¤¦§¦§¨§¦§©
mWe cgtlv xn`p mWe dXpn ipA§¥§©¤§¨¤¡©§¨§¨§¥

l"fxe ,eizFpA(ixtq).zFWxC EWxC §¨§©©¦§¦¨§§¨

dprHd dfA 'd mWxW xnFl xWt`e§¤§¨©¤¨©¨¤©©£¨
lr `ide ,crezdl cgi Eaxwzp dilrW¤¨¤¨¦§¨§©©§¦§©¥§¦©
.g"iw sC `xzA `aaA l"f mdixaC iR¦¦§¥¤§¨¨©§¨©
xn`C o`nl `nlWA mpFWl dfe§¤§¨¦§¨¨§¨§¨©
zFpA ogev `wC Epid mixvn i`vFil§§¥¦§©¦©§§¨©§¨§
ux`d i`al xn`C o`nl `N` cgtlv§¨§¨¤¨§¨§¨©§¨¥¨¨¤
uxznE lwWlC Dizil `d ogev i`n ©̀©©§¨¨¥¥§¦§Ÿ§¨¥
o`nl ENt`W WExR .o`M cr ,dxfgl©£¨¨©¨¥¤£¦§¨
gMn xnFl gxkd ux`d i`al xn`C§¨©§¨¥¨¨¤ª§©©¦Ÿ©
i`AW 'Fbe mza` zFHn zFnWl wEqR̈¦§©£Ÿ¨§¤¨¥
mixvn i`vFil dlgPd Exifgi ux`d̈¨¤©£¦©©£¨§§¥¦§©¦
ipA ExifgIWM oM m`e milgFpe mixfFge§§¦§£¦§¦¥§¤©£¦§¥
mdn lgpl Exfgie xtgl mzlgp xtg¥¤©£¨¨§¥¤§©§§¦§Ÿ¥¤
`ide ,xtg zWExiA mdOr zFpAd EMfi¦§©¨¦¨¤¦©¥¤§¦
cgtlv zFpA xn`nA d`Ad dprHd©©£¨©¨¨§©£©§§¨§¨
xn`C o`nl didY dTlgd m` ,xtg oA¤¥¤¦©£ª¨¦§¤§¨§¨©
dprhA mi`A mixvn i`vFil dwlgPW¤¤§§¨§§¥¦§©¦¨¦§©£¨
dTlge mdia` cgtlv wlg mdl oYl¦¥¨¤¥¤§¨§¨£¦¤©£ª¨
,mWixFn WixFn xtgA mdl zrbFPd©©©¨¤§¥¤¦¦¨
lr x`Azi ux`d i`al xn`C o`nlE§¨§¨©§¨¥¨¨¤¦§¨¥©
dwlgPW mbde cgtlv zFpA KxCd df¤©¤¤§§¨§¨©£©¤¤§§¨
Ecrezp ok iR lr s` di`al ux`d̈¨¤§¨¤¨©©¦¥¦§©£
xtg oA cgtlv zFid zprh cvl§©©£©¡§¨§¨¤¥¤
xfgie xtgl xtg ipA zlgp xfgYWkE§¤©£Ÿ©£©§¥¥¤§¥¤§©£Ÿ
mr cgi wlg zFpAl rbFp didi ligpdl§©§¦¦§¤¥©©¨¥¤©©¦

:odicFC¥¤
BøîBàå,dXpn oA xikn oA crlB oA §§¤¦§¨¤¨¦¤§©¤

Exn`e l"fx Exird xaM§¨¥¦©©§¨§
mWM aEzMd ciBn mpFWl dfe ixtqA§¦§¦§¤§¨©¦©¨§¥

did cgtlSWoNM Eid KM xFkA ¤§¨§¨¨¨§¨¨ª¨
aEzMd oEki df itkE .o`M cr ,zFxFkA§©¨§¦¤§©¥©¨
lHl df hxtA mB ExxFrzPW ricFdl§¦©¤¦§§©¦§¨¤¦Ÿ
cFr .zFa`dl zrbFPd dxFkAd wlg¥¤©§¨©©©§¨¨
oNMW LricFdl mpFWl dfe mW Exn`̈§¨§¤§¨§¦£¤ª¨
.o`M cr ,'Eke FqgIW in lMW miwiCv©¦¦¤¨¦¤¦£§©¨
FxnF`e ,WOgA i"Wx ixaCn rnWn oke§¥©§¨¦¦§¥©¦©ª¨§§

dN`edn xnFl e"`e ztqFzA §¥¤§¤¤¨©©
,crlB ,xikn ,xtg ,cgtlv ,mipFW`xd̈¦¦§¨§¨¥¤¨¦¦§¨
FnM l"f mxnF`M miwiCv mNMª¨©¦¦§§¨§
miwiCv oM mB dN`e KEnqA iYazMW¤¨©§¦§¨§¥¤©¥©¦¦

:mzFnM§¨
älàåFxnF` dWw .eizpA zFnWeizpA §¥¤§§Ÿ¨¨¤§§Ÿ¨

`N` xiMfd `NW d`xPW¤¦§¤¤Ÿ¦§¦¤¨
xnFl wCvi dfAW zFpAd `le cgtlv§¨§¨§Ÿ©¨¤¨¤ª§©©
`Ed ok `le ,eizpA zFnW dN`e§¥¤§§Ÿ¨§Ÿ¥
iEPkA zFpAd `N` xiMfd `l `Axc`W¤©§©¨Ÿ¦§¦¤¨©¨§¦
dN`e xnFl Fl did oM m`e mdia £̀¦¤§¦¥¨¨©§¥¤
oM mB xir` dpEMd oiadlE .mzFnW§¨§¨¦©©¨¨¨¦©¥
oi`W ip`FxW zFpAd zFnW xcqA§¥¤§©¨¤©¦¤¥
mxiMfOW deW xcqA oxCqn aEzMd©¨§©§¨§¥¤¨¤¤©§¦¨
irqn zWxtA `vnY oMW ,xg` mFwnA§¨©¥¤¥¦§¨§¨¨©©§¥

(`"i e"l)zkQnaE ,df xcqM `NW mxCQW¤¦§¨¤Ÿ§¥¤¤§©¤¤
mpFWl dfe Exn` .k"w sC `xzA `aÄ¨©§¨©¨§§¤§¨
KxC o`ke ozNcB KxC o`pn oNdl§©¨§¨¨¤¤§ª¨¨§¨¤¤
`Ed oNdl m"AWx WxtE ,oznkg̈§¨¨¥¥©§¨§©¨
KxC oi`EVp zrWA irqn zWxtA§¨¨©©§¥¦§©¦¦¤¤
dWn iptl E`AWM WExR o`ke ,ozNcB§ª¨¨§¨¥§¤¨¦§¥¤
mi`xp mixaCd oi`e ,oznkg KxC o`pn§¨¨¤¤¨§¨¨§¥©§¨¦¦§¦



qgpitסד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמדּו ׁשּלא מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא ÈÙÏ.לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ¿≈

‰LÓ∑ לא מׁשה אם אפ ׁשר, אלעזר? לפני ואחרּֿכ …∆ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ודרׁשהּו הּמקרא סרס אּלא יֹודע? אלעזר ּדברי ידע, , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבבית  אֹומר: אלעזר רּבי מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה. ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרּבי

ּכ לפני ועמדּו יֹוׁשבים, היּו ספרי)ּלםהּמדרׁש קיט, .(ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָָֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM xaCd mIqn dOA '` ,minrh dOMn¦©¨§¨¦©¤§ª¨©¨¨¦
iM oi`EVPd oiprA ozNcB KxC o`pn§¨¨¤¤§ª¨¨§¦§©©¦¦¦
ipn odi`EVp KxC aEzMdW xn`i in¦Ÿ©¤©¨¤¤¦¥¤¨¥
dlrnl aEzMd m`pOWM dOl 'a .Edl̈¨¨§¤§¨¨©¨§©§¨

(b"l e"k)o`pn `l dOl dXpn ipA xRqnA§¦§©§¥§©¤¨¨Ÿ§¨¨
`le dnkg xaC oi` mWe ozNcB KxC¤¤§ª¨¨§¨¥§©¨§¨§Ÿ
dOl dWw cEnlYd ixaCn 'b .dpEaY§¨¦¦§¥©©§¨¤¨¨
o`ke xn` KM xg`e oNdl xnFl miCwd¦§¦©§©¨§©©¨¨©§¨

zpEMW oeiM 'EkesFQal oNdl FxnF` §¥¨¤©¨©§§©¨§©
DhWR oNdl zaY mB ,irqn zWxtA§¨¨©©§¥©¥©§©¨§¨¨

:mcTn `Ed¦Ÿ¤
ïëàozNcB xcq iM `Ed ipirA oFkPd ¨¥©¨§¥©¦¥¤§ª¨¨

ipA xRqnA xEn`d xcq `Ed¥¤¨¨§¦§©§¥
xcqe ,dpaxwYe wEqRA xEn`de dXpn§©¤§¨¨©¨©¦§©§¨§¥¤
wEqRA xEn`d xcq `Ed oznkg̈§¨¨¥¤¨¨©¨
oNdl q"Xd xn` dfle ,'Fbe dpiidYe©¦§¤¨§§¨¤¨©©©§©¨
KEnqA xn` q"XdW itl WExR ,'Eke§¥§¦¤©©¨©§¨
oEbdl `N` E`Up `NW md zFIpwcv¦§¨¦¥¤Ÿ¦§¤¨¤¨
mcFTd oFxkfA WExR oNdl xn`e ,mdl̈¤§¨©§©¨¥§¦§©¥
oFxkf `Ede ,oi`EVp lW df oFxMfl§¦¨¤¤¦¦§¦§
wEqRA mB ,dXpn ipA xRqnA xEn`d̈¨§¦§©§¥§©¤©©¨
ok iM ozNcB xcqM o`pn dpaxwYe©¦§©§¨§¨¨§¥¤§ª¨¨¦¥
oFxMfA ozNcB KxC xnFl WEgl iE`ẍ¨©¤¤§ª¨¨§¦¨
WExR o`ke ,ozied zrcFdl oFW`x¦§¨©£¨¨¨§¨¥
FA oiwqFr Ep`W dpiidYe wEqRA©¨©¦§¤¨¤¨§¦
mdA ricFde ,oznkg KxC o`pn xEn`M̈¨§¨¨¤¤¨§¨¨§¦©¨¤
mrtA oznkg KxC lW df oipr aEzMd©¨¦§¨¤¤¤¤¨§¨¨§©©
zFnFwOd lkA la` ,mxiMfdW dpFxg ©̀£¨¤¦§¦¨£¨§¨©§
itkE ,ozNcB xcqM `N` mxiMfd `lŸ¦§¦¨¤¨§¥¤§ª¨¨§¦

:oFkp lr q"Xd ixaC wIci df¤§ª©¦§¥©©©¨
äæáe,aEzMA EpiWwdX dn aXil `Fap ¨¤¨§©¥©¤¦§¦©¨

iM xirdl aEzMd mMgzPW `Ede§¤¦§©¥©¨§¨¦¦
did m` dfle mzF` dpFn ozNcB KxC¤¤§ª¨¨¤¨§¨¤¦¨¨
oxCql Kixv did mzFnW dN`e xnF`¥§¥¤§¨¨¨¨¦§©§¨
oM Dpi` oznkg xcqe oznkg xcqM§¥¤¨§¨¨§¥¤¨§¨¨¥¨¥

xn` dfleeizpA zFnW dN`eLxirdl §¨¤¨©§¥¤§§Ÿ¨©£¦§
`Ed mdia`n zFpA zied xcQW¤¥¤£¨©¨¥£¦¤
dlrnl `vnY oke ,aEzMd xCqOW¤§©¥©¨§¥¦§¨§©§¨
oM mB Exn`PW dXpn ipA xRqnA§¦§©§¥§©¤¤¤¤§©¥
zFpA mWe xnFl aEzMd wCwC df xcqA§¥¤¤¦§¥©¨©§¥§
mBW mbde ,ok FnM xirdl cgtlv§¨§¨§¨¦§¥©£©¤©
oM mB aEzMd xn` dpiidYe wEqRA©¨©¦§¤¨¨©©¨©¥
xg`e mpFxkf miCwd mW ,cgtlv zFpA§§¨§¨¨¦§¦¦§¨§©©
oxCQW FzErnWnA oi`e mdia` mW KM̈¥£¦¤§¥§©§¨¤¦§¨
a`d oFxkf miCwIWM `N` ozcl xcqM§¥¤¥¨¨¤¨§¤©§¦¦§¨¨
dpFn iM ciBi df mpFxkf FpFxkfl Knqie§¦§Ÿ§¦§¦§¨¤©¦¦¤
iYazMX dn oIre ,EPOn oz`ivi xcq¥¤§¦¨¨¦¤§©¥©¤¨©§¦

wEqRA gp zWxtA('i 'e)dWlW gp clFIe §¨¨©Ÿ©©¨©¤Ÿ©§¨
:mipaa dxez ¨¦

(á.'Bâå äLî éðôì äðãîòzåzWxtA ©©£Ÿ§¨¦§¥¤§§¨¨©
LzlrdA('e 'h)`A` zwlgn iYWxR §©£Ÿ§¥©§¦©£Ÿ¤©¨

mB Ewlgp dOl mB ,dIW`i 'xe oPg©¨§Ÿ¦¨©¨¨¤§§©
mW iYWxRX dn itlE ,df mFwnA§¨¤§¦©¤¥©§¦¨
lke m`iUPd oM mB FxnF` aXizi¦§©¥§©¥©§¦¦§¨
oiwlFg xnF`dl ,zFxaQd 'al dcrd̈¥¨§©§¨§¨¥§¦
oi` ENt`W cnl dY` o`Mn 'Eke cFaM̈§¦¨©¨¨¥¤£¦¥
oi` mzQd on cFaM Fl wlFg FAx©¥¨¦©§¨¥
,ux`d mrl cFaM miwlFg mi`iUPd©§¦¦§¦¨§©¨¨¤
o`Mn 'Eke oiwlFg oi` xn`C o`nlE§¨§¨©¥§¦§¦¨
EdWxce `xwOd qxq xnFl aIgzY¦§©¥©¨¥©¦§¨§¨§¥
cgi EidW onfA ExACW mrhe ,oade§¨¥§©©¤¦§¦§©¤¨©©
oNM iptA mdixaC xnFl ,l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥©¦§¥¤¦§¥ª¨
Exrxri `NW mdl FzaEWY ErcIW icM§¥¤¥§§¨¨¤¤Ÿ§©§£

:ux`l mzqipM xg ©̀©§¦¨¨¨¨¤
øôñáesC wlA zWxR WFcTd xdGd §¥¤©Ÿ©©¨¨¨©¨¨©

agC mpFWl dfe Exn` :d"x¨§§¤§¨§¨
EaiWg ,dWn iAbl `lENnA `xAcnA§¦§¨¨§¦¨§©¥¤£¦
Eaixw KM oibaE EaaC xihp` dWnC§¤©§¦§¨§¦¨§¦
mi`iUPd lke xfrl`e dWnC diOwl§©¥§¤§¤§¨¨§¨©§¦¦
mixaCd ,o`M cr ,'Eke oda` iW`x lke§¨¨¥£¨¨§©¨©§¨¦

mi`iUPd xn`n mrh WxtOW EciBi©¦¤§¨¥©©©£©©§¦¦
mzF` EqPM zFpAdW `Ed dcrd lke§¨¨¥¨¤©¨¦§¨
,mdia` za` mdl dWn xhpIW WWgl©£©¤¦§Ÿ¤¨¤¥©£¦¤
oda` iW`x lke xdGA Exn`X dnE©¤¨§©Ÿ©§¨¨¥£¨¨
gxkde ,dcrd lke FxnF` WExR `Ed¥§§¨¨¥¨§ª§©
EqPM mdW WxtOX dn itl oM Wxtl§¨¥¥§¦©¤§¨¥¤¥¦§
zlEf mNM dcrd EqPMzi `l mzF`¨Ÿ¦§©§¨¥¨ª¨©
zFxvFvgA driwzaE dWn xn`nA§©£©¤¦§¦¨©£§
.zFa`d iW`x mdW WxR dfl ,rEcIM©¨©¨¤¥¥¤¥¨¥¨¨
lr dlri Ki` xdGd ixacl xirdl Wie§¥§¨¦§¦§¥©Ÿ©¥©£¤©
,dWnM xWkA cWgl zFIpwcvd zrC©©©¦§¨¦©£Ÿ§¨¥§¤
,miIgd KxC EpcOll `N` Fpi`W ilE`e§©¤¥¤¨§©§¥¤¤©©¦
o`Mn FpFWl dfe xdGA mW WxRW FnkE§¤¥¥¨©Ÿ©§¤§¦¨
iBqie ,ipixg` axwi `piC on WigC o`n̈§©¦¦¦¨§¨¥©£¦¥§©§¥

l"f Exn` xakE .o`M cr ,oixabAa"a) §¨§¦©¨§¨¨§
(:h"iwzFIpwcve Eid zFIpnkg zFpAdW¤©¨©§¨¦¨§¦§¨¦

`l dWn iM Eid mircFi mlFrlE ,Eid̈§¨§¦¨¦¤Ÿ
iM EWWgW xWt` F` ,hRWn lEri§©¥¦§¨¤§¨¤¨§¦

pFlzOd hRWnM mdA hRWi dWnmip ¤¦§Ÿ¨¤§¦§©©¦§§¦
wlg mdipA Elhp `NW milBxnde§©§©§¦¤Ÿ¨§§¥¤¥¤
dfl dWnaE 'dA ExACW itl ux`Ä¨¤§¦¤¦§©§¤¨¤
hRWOA FOr cCvl mixEn`d lM EqPM¦§¨¨£¦§©¥¦©¦§¨
F` ,mzaFgl FYrcA dHi `NW icM§¥¤Ÿ©¤§©§§¨¨
WiBxIW icM dfA EnMgzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©§¨¤§¥¤©§¦
mW xEn`M dUrX dn dUrie dWn¤§©£¤©¤¨¨¨¨¨
Faixwde hRWOd on wNYqPW xdGA©Ÿ©¤¦§©¥¦©¦§¨§¦§¦
rcFi didW mbdW d`xpe ,'d iptl¦§¥§¦§¤¤£©¤¨¨¥©
ok dUr df lM mr dlgp zFlhFPW¤§©£¨¦¨¤¨¨¥
oiCA micWgPW mi`FxW mipICl cOll§©¥©©¨¦¤¦¤¤§¨¦©¦
F` ,`Ed dUrW KxcM 'Eke EwNYqIW¤¦§©§§§¤¤¤¨¨
mippFlzOM EidIW mdl WgW xWt ¤̀§¨¤¨¨¤¤¦§©¦§§¦
Faixwde mhRWnA cCvNn Fnvr wNqe§¦¥©§¦§©¥§¦§¨¨§¦§¦

:'d iptlb dxez ¦§¥
(â.øaãna úî eðéáàFxnF` mrh ¨¦¥©¦§¨©©§

,xAcOA zn,mixvnA zn llWl ¥©¦§¨¦§Ÿ¥§¦§©¦



סה qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, ּבאֹות (שם ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְִֶָָ

ּבחטא  לא לֹומר נזקקּו מת", "בחטאֹו ְְְְְְִֵֵֶַַֹלֹומר:
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו על ׁשהּצּו קרח ּבעדת ולא ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹמתלֹוננים

אחרים  את החטיא ולא מת לבּדֹו בחטאֹו אּלא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּוא,
צו)עּמֹו. עצים (שבת מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא היה.רּבי ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

הּמעּפילים  מן אֹומר: ׁשמעֹון .היה ורּבי ְְְִִִִִֵַַַָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑,עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְִֵָ
ליבם  אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואם

קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו לא ּבן, לֹו היה אם הא ƒ≈≈ִֵָָָָֹ
ׁשחכמנּיֹות  מּגיד, ּכלּום; .היּוּתֹובעֹות ְְְִִֶַַָָ

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dwNgzp xn`C o`nl oiA dfA dpEMde§©©¨¨¨¤¥§¨§¨©¦§©§¨
dwNgzp xn`C o`nl oiA ux`d i`al§¨¥¨¨¤¥§¨§¨©¦§©§¨
,mzprh xTr `id Ff mixvn i`vFil§§¥¦§©¦¦¦©©£¨¨
zn Exn` mixvn i`vFil xn`C o`nl§¨§¨©§§¥¦§©¦¨§¥
,mixvn i`vFIn didW ixd xAcOA©¦§¨£¥¤¨¨¦§¥¦§©¦

zazA oM mB EwCwcexAcOAxnFl §¦§§©¥§¥©©¦§¨©
mdilr dxfbPW mzF` llMn didW¤¨¨¦§©¨¤¦§§¨£¥¤

mkixbt ElRi dGd xAcOA zxfB(h"k c"i) §¥©©¦§¨©¤¦§¦§¥¤
`vIWM mixUr oA didW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨¨¤¤§¦§¤¨¨
ux`d dwNgzp xn`C o`nlE ,mixvOn¦¦§©¦§¨§¨©¦§©§¨¨¨¤
xfgYW dcFn `Ed mB ixd di`al§¨¤¨£¥©¤¤©£Ÿ
zrbFpe mdipA Eligpie mixvn i`vFil§§¥¦§©¦§©§¦§¥¤§©©

:dxfgA mdl dWExid©§¨¨¤©£¨¨
ãBòxdGd ixaC iR lr x`Azi(.f"pw a"g) ¦§¨¥©¦¦§¥©Ÿ©

mFwn `Ed xAcOd iM xn`W¤¨©¦©¦§¨§
oFrxR zAq Ffe ,rWxd n"q zhilW§¦©¨¨¨§¦©¦§
miqxFC EidW itl iM cInE skY mper£Ÿ¨¥¤¦¨¦§¦¤¨§¦
xcB mibiVn Eid `l FzF` oitFke eilr̈¨§¦Ÿ¨©¦¦¨¥
oi`Rxzn EidW cr eilr hlWl df¤¦§Ÿ¨¨©¤¨¦§©§¦

FxnF` `Ede ,mper rbPnxAcOA zn ¦¤©£Ÿ¨§§¥©¦§¨
df zlEGW xAcOA FzFid liaWA WExR¥¦§¦¡©¦§¨¤©¤
oTzn didW cr FR` Kix`n 'd did̈¨©£¦©©¤¨¨§©¥

:zn did `le eiUrn©£¨§Ÿ¨¨¥
ãBòExn`X dn KxC lr x`AzixdGA ¦§¨¥©¤¤©¤¨§©Ÿ©

(:d"x b"g)iM xEAC oFWl xAcOA iM¦©¦§¨§¦¦
cWgi lal dWn aNn xiqdl E`Ä§¨¦¦¥¤§©©£Ÿ
lErIW e"g eilr mAlA WIW mzF`¨¤¥§¦¨¨¨¤§©¥

Exn`e ,mhRWnxAcOA zn Epia` ¦§¨¨§¨§¨¦¥©¦§¨
EaWgIW zrCd lr dlri Ki` WExR¥¥©£¤©©©©¤©§§
zind xW` z` E`x dOd `ld df xaC̈¨¤£Ÿ¥¨¨¤£¤¥¦
dfe dWnA xACW liaWA mdia` 'd£¦¤¦§¦¤¦¥§¤§¤
Wi`A oe` zFaWgn wigxdl mdl zF`¨¤§©§¦©§§¨¤§¦
zziOW xaCl di`x Exn`e ,midl ¡̀Ÿ¦§¨§§¨¨©¨¨¤¦©
dWnA xACW liaWA dzid mdia £̀¦¤¨§¨¦§¦¤¦¥§¤
EWxce 'Fbe dcrd KFzA did `l ixdW¤£¥Ÿ¨¨§¨¥¨§§¨§

l"f(ixtq)zcr mdixacA EllMW ¦§¦¤¨§§¦§¥¤£©
`Ede mippFlznE gxw zcre milBxn§©§¦©£©Ÿ©¦§§¦§

did `NW Ycnl `d mdipiA did `lŸ¨¨¥¥¤¨¨©§¨¤Ÿ¨¨
zFYM dOM ixdW xEACd `hg `N` Fl¤¨¥§©¦¤£¥©¨¦
`Ede ,mdOr dpnp `le Eid rWx lW¤¤©¨§Ÿ¦§¨¦¨¤§

xn` ExnBX dnF`hgA iMcigi oFWl ©¤¨§Ÿ¤¦§¤§§¨¦
,xzFi `le Fl did cg` `hg WExR¥¥§¤¨¨¨§Ÿ¥
mdixaC xAcl EpEMzp dfl iM ilE`e§©¦¨¤¦§©§§©¥¦§¥¤
mrinWdl dcrd lke mi`iUPd iptA¦§¥©§¦¦§¨¨¥¨§©§¦¨

EN` mixaC,mAlA dWn zni` liCbdl §¨¦¥§©§¦¥©¤§¦¨
,xn`l ,mxnF`A oEMzp dfl iM xWt`e§¤§¨¦¨¤¦§©¥§§¨¥Ÿ
mrh WExR ,xAcOA zn Epia`̈¦¥©¦§¨¥©©
xn`l 'Fbe iptle 'Fbe iptl dpaxwYe©¦§©§¨¦§¥§§¦§¥§¥Ÿ
xACW liaWA zn Epia` df xaC̈¨¤¨¦¥¦§¦¤¦¥
`le xEnB wiCv didW mbd dWnA§¤£©¤¨¨©¦¨§Ÿ

:cg` `hg `N` FciA did̈¨§¨¤¨¥§¤¨
äæáezFtqFYd zdinY daXizp ¨¤¦§©§¨§¦©©¨

oilgFp Wi wxtA mW EWwdW¤¦§¨§¤¤¥£¦
(:g"iw a"a)xn`C o`nlE ligzOd xEACA©¦©©§¦§¨§¨©

`xnBd ixaCOW 'Eke ux`d i`al§¨¥¨¨¤§¤¦¦§¥©§¨¨
i`al dwNgzp xn`C o`nl iM gkEn¨¦§¨§¨©¦§©§¨§¨¥
cgtlv wlg zFpAd Elhp `l ux`d̈¨¤Ÿ¨§©¨¥¤§¨§¨
rbFPd `N` dlgPA Fnvrl Fl rbFPd©¥©§©§©©£¨¤¨©¥©
oM m` eipA Fl ExfgWM xtg zlgpA Fl§©£©¥¤§¤¨§¨¨¦¥
did `l `Ede xnFl zFpAd Ekxvd dOl̈¨ª§§©¨©§Ÿ¨¨
dcrd ipA ENt` `lde 'Fbe dcrd KFzA§¨¥¨§©£Ÿ£¦§¥¨¥¨
,mdia` ia` zEkfA Elhp milBxnd lW¤©§©§¦¨§¦§£¦£¦¤
did `l `Ede xnFl Ekxvd EpMxclE§©§¥ª§§©§Ÿ¨¨
,iYWxRW FnM 'Fbe F`hga iM xnFl 'Fbe§©¦§¤§§§¤¥©§¦
zFtqFYd ziWw aXil Wi EpMxCn uEge§¦©§¥¥§©¥ª§©©¨
Eqpwp `NW Erci `l zFpAdW¤©¨Ÿ¨§¤Ÿ¦§§
mdia` iqkpA dxfgA lHl milBxnd©§©§¦¦Ÿ©£¨¨§¦§¥£¦¤
ux`A dlgp milBxndn rwRW EaWge§¨§¤¨©¥©§©§¦©£¨¨¨¤
`l `Ede xnFl Ekxvd dfl xTr lM̈¦¨¨¤ª§§©§Ÿ

:'Fbe did̈¨§
íéðáeExn` `le .Fl Eid `l,Fl oi` ¨¦Ÿ¨§Ÿ¨§¥

ipA mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨§¥
`xnBA Elrde ,mipaM md ixd mipä¦£¥¥§¨¦§¤¡©§¨¨

(:a"q zFnai)dfl ,zFpAd ipA oiCd `EdW §¨¤©¦§¥©¨¨¤

dewY Wi la` xaM Fl Eid `l Exn`̈§Ÿ¨§¨£¨¥¦§¨
mdW eizFpA Ecli xW` mde Fl didIW¤¦§¤§¥£¤¥§§¨¤¥

:eipA oM mB mi`xwpc dxez ¦§¨¦©¥¨¨
(ã.òøbé änìExn`X dn iR lr WExR ¨¨¦¨©¥©¦©¤¨§

oilgFp Wi wxtA dpWOA(f"hw a"a) ©¦§¨§¤¤¥£¦
miwlg 'b Elhp cgtlv zFpA mpFWl dfe§¤§¨§§¨§¨¨§£¨¦
mr Fwlge 'Eke mdia` wlg dlgPA©©£¨¥¤£¦¤§§¤§¦
'Eke ,xFkA didWe ,xtg iqkpA eig ¤̀¨§¦§¥¥¤§¤¨¨§§

FxnF` `Ede .o`M crrxBi dOl'Fbe ©¨§§¨¨¦¨©§
,cgtlv wlg cbpMKFzA dGg` EpN dpY §¤¤¥¤§¨§¨§¨¨£ª¨§

Epia` ig`rbFPW cgtlv wlg WExR £¥¨¦¥¥¤§¨§¨¤¥©
i`vFIn didW xtg iqkpA cg` KFY Fl¤¨§¦§¥¥¤¤¨¨¦§¥
`Ed lElM dxFkAd wlge mixvn¦§©¦§¥¤©§¨¨
Fpi` df Kxce ,'Fbe ig` KFzA xn`OA©©£©§£¥§§¤¤¤¥
dwNgzp ux`dW xn`C o`nl `N ¤̀¨§¨§¨©¤¨¨¤¦§©§¨
xn`C o`nl la` ,mixvn i`vFil§§¥¦§©¦£¨§¨§¨©
lW Fwlg Elhp `l dwNgzp di`al§¨¤¨¦§©§¨Ÿ¨§¤§¤
KxcA aEzMd x`Azie ,Fnvr cgtlv§¨§¨©§§¦§¨¥©¨§¤¤
:g"iw sC mW Exn`X dn KxC lr ,xg ©̀¥©¤¤©¤¨§¨©
iIA`l `RR ax dil xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©¥©©¨§©©¥
mixvn i`vFil xn`C o`nl `nlWA¦§¨¨§¨§¨©§§¥¦§©¦

aizkC Epid 'Eke dwNgzp('d f"i rWFdi) ¦§©§¨§©§¦§¦§ª©

`YWC `YW ,dxUr dXpn ilag ElRIe©¦§©§¥§©¤£¨¨¦¨§¦¨
wlg cg` ,WExR ,EdciC 'ce zFa` iYÄ¥¨§¦§¥¤¨¥¤
iR FzxFkA 'b ,xtgA Fwlg 'a ,cgtlv§¨§¨¤§§¥¤§¨¦

,eig` zXxiA Fwlg 'c ,mipW`N` §©¦¤§¦ª©¤¨¤¨
uxznE 'Eke ux`d i`al xn`C o`nl§¨§¨©§¨¥¨¨¤§§¨¥
dYrn .o`M cr ,Edl EEd `A` ig` ixY§¥£¥©¨©§©¨¥©¨
di`al xn`C o`n zxaql ENt £̀¦¦§¨©¨§¨©§¨¤¨
zXxi zFXxi 'a zFpAd Elhp dwNgzp¦§©§¨¨§©¨§ª§ª©
eig` 'a zXxie mipW iR mdia` cgtlv§¨§¨£¦¤¦§©¦¦ª©¤¨

Exn` dfl ,EzOWrxBi dOlcbpM 'Fbe ¤¥¨¤¨§¨¨¦¨©§§¤¤
,dxfgA cgtlvl zrbFPW xtg zXxi§ª©¥¤¤©©¦§¨§¨©£¨¨

EpN dpYEzOW mig`d zXxi cbpM 'Fbe §¨¨§§¤¤§ª©¨©¦¤¥
:dxfgd cSn oM mB cgtlvl zrbFPW¤©©¦§¨§¨©¥¦©©£¨¨

ãBòzFxaQd 'al aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨§©§¨
mxnF` xirdArxBi dOlmW §¨¦§¨¨¨¦¨©¥



qgpitסו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i iyily meil inei xeriy

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח נתעּלמה (סנהדרין ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְִַָ

מּמּנּו לֹומר הלכה 'עטרה', ׁשּנטל על נפרע וכאן , ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
א) אלי"(דברים ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר "והּדבר :ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

שם) היתה (סנהדרין ראּויה אחר: ּדבר להּכתב . זֹו ּפרׁשה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָ
ונכּתבה  צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו אּלא מׁשה, ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעלֿידי

.עלֿידן  ַָָ

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

rxBY dOl xnFl mdl didW Epia`̈¦¤¨¨¨¤©¨¨¦¨©
xnFl Exfg dOl cFr .Epia` zlgpiM ©£©¨¦¨¨¨§©¦

Fl oi`mipaE Exn` xaMW xg` (oA) ¥¥©©¤§¨¨§¨¦
iR lr aEzMd x`Azie ,Fl Eid `lŸ¨§¦§¨¥©¨©¦
sC `xza `aA zkQnA l"f mdixaC¦§¥¤§©¤¤¨¨©§¨©
cgtlv zFpA `pY mpFWl dfe :h"iw§¤§¨¨¨§§¨§¨
ExAC drW itNW od zFIpnkg 'Eke§©§¨¦¥¤§¦¨¨¦§
cOln wgvi ax xA l`EnW 'x xn`C§¨©§¥©©¦§¨§©¥
zWxtA WxFce aWFi EpAx dWn didW¤¨¨¤©¥¥§¥§¨¨©
Exn` 'Fbe mig` EaWi iM xn`PW oinai§¨¦¤¤¡©¦¥§©¦§¨§
dlgp Epl oY oiaEWg Ep` oaM m` Fl¦§¥¨£¦¥¨©£¨
.o`M cr ,'Eke EpO` mAizY e`l m`e§¦¨¦§©¥¦¥§©¨

o`M aEzMd xn`X dn `EderxBi dOl §©¤¨©©¨¨¨¨¦¨©
Epia` mWmEAi zprh `id Ff WExR ¥¨¦¥¦©£©¦

mpFWlA EwCwC dfle ,zOd mW miwdl§¨¦¥©¥§¨¤¦§§¦§¨
FYgRWn KFYn Epia` mW rxBi dOl̈¨¦¨©¥¨¦¦¦§©§
iM dEv 'de oA Fl oi` iM `Ed oFrxBde§©¥¨¦¥¥©¦¨¦
Dnai 'Fbe Fl oi` oaE 'Fbe mig` EaWi¥§©¦§¥¥§§¨¨
oaM zAdW xn`Y dn ,'Fbe dilr `aïŸ¨¤¨§©Ÿ©¤©©§¥
dGg` EpN dpY oM m` zxhFtE aWgY¥¨¥¤¤¦¥§¨¨£ª¨
l`EnW iAxC mbde ,Epia` ig` KFzA§£¥¨¦©£©§©¦§¥
dlgPd zprh zFpAd xn`nA miCwd¦§¦§©£©©¨©£©©©£¨
xnFl `N` oEMzp `l ,mEAId zprhl§©£©©¦Ÿ¦§©¥¤¨©
xnFl wCwC `le ,Exn`W zFprHd 'a©§¨¤¨§§Ÿ¦§¥©

A FpWi df Kxce ,oxcqM mzF`zxaql oi ¨§¦§¨§¤¤¤¤§¥¦§¨©
dwNgzp ux`d xn`W dIW`i 'xŸ¦¨¤¨©¨¨¤¦§©§¨
ozpFi 'x zxaql oiA mixvn i`vFil§§¥¦§©¦¥¦§¨©¨¨
zxaql ,dwNgzp di`al xn`W¤¨©§¨¤¨¦§©§¨¦§¨©
mB mil`FW mixvn i`vFil xnF`d̈¥§§¥¦§©¦£¦©
miwlgd x`WE Fnvr cgtlv lW Fwlg¤§¤§¨§¨©§§¨©£¨¦
zxaqle onvrn mipaEn Fl mirbFPd©§¦¨¦¥©§¨§¦§¨©
mil`FW dwNgzp di`al xnF`d̈¥§¨¤¨¦§©§¨£¦
cgtlvl mirbFPd miwlg£¨¦©§¦¦§¨§¨

:dxfgAd dxez ©£¨¨
(ä.'Bâå äLî áø÷iåoEMzPW xWt` ©©§¥¤§¤§¨¤¦§©¥

'Eke zFIpnkgC `PY ixaC itl§¦¦§¥©¨§©§¨¦§
EhtXW rxBi dOl wEqRA iz`adW¤¥¥¦©¨¨¨¦¨©¤¨§
mAizY e`l m`e Wxip oaM Ep` m ¦̀¨§¥¦©§¦¨¦§©¥
Fnrhe ,'d iptl dWn xAC ok FnM ,EpO ¦̀¥§¥¦¥¤¦§¥§©£
mdl oi` 'd Fl xn`i m`Wl oM xn`W¤¨©¥§¤¦Ÿ©¥¨¤
mAizY `l dOl mrh Fl oYi dlgp©£¨¦¥©©¨¨Ÿ¦§©¥
Exn`X dn iR lr x`Azi cFr .mO ¦̀¨¦§¨¥©¦©¤¨§

`xza `aaA(:h"iw)ax xn` mpFWl dfe §¨¨©§¨§¤§¨¨©©
xag il did ipFnwWd oFrnW `wcg¦§¨¦§©¦§¦¨¨¦¨¥
iAx did Kke `aiwr iAx icinlYn¦©§¦¥©¦£¦¨§¨¨¨©¦
dWn did rcFi xnF` ipFnwXd oFrnW¦§©¦§¦¥¥©¨¨¤
la` od zFWxFi cgtlv zFpAW EpAx©¥¤§§¨§¨§¥£¨
dxFkA wlg zFlhFp m` rcFi did `lŸ¨¨¥©¦§¥¤§¨
zFlgp zWxR dzid diE`xE e`l m ¦̀¨§¨¨§¨¨¨©©£
zFpA EkGW `N` dWn iR lr azMl¦¨¥©¦¤¤¨¤¨§
diE`xE 'Eke oci lr daYkpe cgtlv§¨§¨§¦§§¨©¨¨§§¨
`N` 'Eke WWFwn zWxR dzid̈§¨¨¨©§¥§¤¨
cr ,Fci lr daYkpe WWFwn aIgzPW¤¦§©¥§¥§¦§§¨©¨©
xEACA mW zFtqFYd Eazke ,o`M̈§¨§©¨¨©¦
lr s` 'Eke dWn did rcFi ligzOd©©§¦¥©¨¨¤§©©
rcFi zFlgp zWxR dxn`p `NW iR¦¤Ÿ¤¤§¨¨¨©©£¥©
Ep` oaM m` oOwlC mrHn dWn did̈¨¤¦©©¦§©¨¦§¥¨
:o`M cr ,EpO` mAizY zaM m` Wxip¦©¦§©¦§©¥¦¥©¨

äL÷å`zixAn Ff `zixA ixaclmigaf) §¨¤§¦§¥¨©§¨¦¨©§¨§¨¦

(:e"hwiAxe `aiwr iAx EwlgPW¤¤§§©¦£¦¨§©¦
mNMW dxFYd zpizp xcqA l`rnWi¦§¨¥§¥¤§¦©©¨¤ª¨
dihxtE dxFYd zEllM Exn`PW micFn¦¤¤¤§§¨©¨§¨¤¨
dWnl xn`p `l Ff `zixA itlE ,ipiqA§¦©§¦¨©§¨Ÿ¤¡©§¤
zpW cr `l m` dxFkA wlg ElHi m ¦̀¦§¥¤§¨¦Ÿ©§©
xg` a`Fn zFaxrA didW mirAx`d̈©§¨¦¤¨¨§©§¨©©
iptle aEzMd xn` oMW oxd` zzin¦©©£Ÿ¤¥¨©©¨§¦§¥
`nlWA ,oxd` zOW Ycnl `d xfrl ¤̀§¨¨¨¨©§¨¤¥©£Ÿ¦§¨¨

WxRdpWA dzidW itl WWFwn z ¨¨©§¥§¦¤¨§¨§¨¨
l"f mxnF`M dpFW`x(:b"iw `"g ixtq)lkEp ¦¨§§¨¦§¦©

ipiqA dWnl dxnF` 'd didW xnFl©¤¨¨§¨§¤§¦©
oi`X dn 'Eke WWFwn aIgzPW `N ¤̀¨¤¦§©¥§¥§©¤¥
oxd` zn df itM cFre ,EpiptNX dn oM¥©¤§¨¥§§¦¤¥©£Ÿ

:df oiC hxtA dxFYd zrici xqg£©§¦©©¨¦§¨¦¤
äàøðådxFYd ihRWn lM mlFrl iM §¦§¤¦§¨¨¦§§¥©¨

zEllM ipiqA dWnl Exn`p¤¤§§¤§¦©§¨
dide zFlgp zWxR ok FnkE zEhxtE§¨§¥¨¨©©£§¨¨
wlg mB ElHi zFpAdW oxd`e dWn rcFi¥©¤§©£Ÿ¤©¨¦§©¥¤
did `l `zixAA Exn`X dnE ,dxFkAd©§¨©¤¨§©¨©§¨Ÿ¨¨
ux`A WExR dxFkAd wlg ElHIW rcFi¥©¤¦§¥¤©§¨¥§¤¤
F` iE`x aWgY m` dpEMd ,l`xUi¦§¨¥©©¨¨¦¥¨¥¨
mipW iR lhFp xFkAd oi`W itl wfgnª§¨§¦¤¥©§¥¦§©¦
`l df xace ,iE`xA `le wfgOA `N ¤̀¨©ª§¨§Ÿ¨¨§¨¨¤Ÿ
`N` dkldd zrici oFxqg zngn `Ä¥£©¤§§¦©©£¨¨¤¨
wfgn iExw m` df zE`ivn zrici oFxqg¤§§¦©§¦¤¦¨ª§¨

Fpi` df xaC zrici oFxqge ,iE`x F`¨§¤§§¦©¨¨¤¥
migikFn oke ,dxFYd ipiC oFxqg¤§¦¥©¨§¥¦¦
`xnBA mW Exn`X dOn mixaCd©§¨¦¦©¤¨§¨©§¨¨
oFrnW 'x lW Ff `zixAn dWwOW¤©§¤¦¨©§¨¤¦§
l`xUi ux` xn`W `axl ipFnwXd©¦§¦§¨¨¤¨©¤¤¦§¨¥
KYrC `wlq i`e xn`e `id zwfgnª§¤¤¦§¨©§¦¨§¨©§¨
uxznE dil `wRQn `w i`n `id zwfgnª§¤¤¦©¨¦©§¨¥§¨¥
`xwC zErnWnA dil `wRQn `tEB `id¦¨¦©§¨¥§©§¨¦§¨

('g 'e zFnW),'Fbe dWxFn mkl Dz` iYzpe §§¨©¦Ÿ¨¨¤¨¨§
itkE dXxi `id dWxFn WExR m` WExR¥¦¥¨¨¦§ª¨§¦
`nlC F` mipW iR DA lhFp xFkAd df¤©§¥¨¦§©¦¦§¨
oiWixFn EidIW `Ed dWxFn WExR¥¨¨¤¦§¦¦
oiWixFnE mkl dXxi dil EhWtE ,DzF`¨¨§¥§ª¨¨¤¦¦

aizkC Epide mdipal(f"i e"h mW)Fn`aY ¦§¥¤§©§¦§¦¨§¦¥
mpi`e mi`ApzOW cOln ,'Fbe FnrHze§¦¨¥§§©¥¤¦§©§¦§¥¨
mixaCd ,o`M cr ,'Eke dn mircFi§¦¨§©¨©§¨¦
hRWnA `l ux`A did wtQdW miciBn©¦¦¤©¨¥¨¨¨¨¤Ÿ§¦§©
,zFlgp zWxR dxn`p xaMW dxFkAd©§¨¤§¨¤¤§¨¨¨©©£
dOA cEnlYd dWwO dn ok `l m`W¤¦Ÿ¥©©§¤©©§©¤
dxn`p `l oicrW oeiM dWn wRYqP¦§©¥¤¥¨¤£©¦Ÿ¤¤§¨

:drW DzF` cr zFlgp zWxR̈¨©©£©¨¨¨
øàaúðåhRWn mBW `xnBdn oM mB §¦§¨¥©¥¥©§¨¨¤©¦§©

zwfgn `id m` l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦¦ª§¤¤
`N` dxFYA dxn`p diE`x F`§¨¤¤§¨©¨¤¨
mbe ,dWxFn WExtA dWn wRYqPW¤¦§©¥¤§¥¨¨§©
wEqRn dxFYA xExA Fl Wi wtq FzF`¨¥¥¥©¨¦¨
FA WiBxd `le FnrHze Fn`aY§¦¥§¦¨¥§Ÿ¦§¦
.'Eke mircFi mpi`e mi`Apzn mxnF`M§§¨¦§©§¦§¥¨§¦§

FxnF` dYrnEohRWn z` dWn axwIe ¥©¨§©©§¥¤¤¦§¨¨
dil xn`e ,ux`A dxFkAd zprh `Ed©£©©§¨¨¨¤§¨©¥

`pngxzlgp z` YxardeWxtE 'Fbe ©£¨¨§©£©§¨¤©£©§¥¥
zaYn dxFkAd fnx WxFCW mẄ¤¥¤¤©§¨¦¥©

aizkcM Yxarde(a"i b"i zFnW)Yxarde §©£©§¨§¦§¦§§©£©§¨
oipr lMW `vnYW mbde ,mgx xhR lk̈¤¤¤¤©£©¤¦§¨¤¨¦§©
ipiqA xn`p FPnfA ,o`M aEzM zFlgPd©©£¨¨¦§©¤¡©§¦©
l"f Exn`W KxcM ,o`M rAwPW `N ¤̀¨¤¦§©¨§¤¤¤¨§

(:h"p oixcdpq)dWPd cibe dlin oiprAoiNg) ©§¤§¦§¦§©¦¨§¦©¨¤ª¦

(:'w.mW ErAwPW `N` Exn`p ipiqAW¤§¦©¤¤§¤¨¤¦§§¨
Efnx okid rcil Epl x`WPW `N ¤̀¨¤¦§¨¨¥©¥¨¨§
dxFkAd zprh mdixacA zFpAd©¨§¦§¥¤©£©©§¨
,ohRWn dWn aixwd dilr xnF`W¤¥¨¤¨¦§¦¤¦§¨¨
oICd m` El`WIW Kxv oi` iM ilE`e§©¦¥Ÿ¤¤¦§£¦©©¨



סז qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iriax meil inei xeriy

ß fenz 'k iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑"יאּות" .ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְַָ

ׁשראתה  מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכ
מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא מה Ba˙.עינן Ôk ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ≈¿

˙¯·c „ÁÙÏˆ∑ֿׁשהּקדֹוׁש אדם אׁשרי תבעּו; יפה ¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָ
לדבריו  מֹודה Ôzz.ּברּוֿהּוא Ô˙∑(קיח ׁשני (ב"ב ְִֶָָָ»…ƒ≈ְֵ

וחלקֹוחלקים  מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן חלק : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
חפר  ּבנכסי אחיו העברה ∑z¯·Ú‰Â.עם לׁשֹון ְְִִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה)(ס"א  ּבן (ב"ב מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָ
נחלה  מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָליֹורׁשֹו.
ׁשּלא  אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשבט

קכ) לאֹותֹו(ב"ב אּלא נצטּוה לא נחלה, הּדֹור ּתּסב ְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
ּבכּלן  לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר ְְֵֵֶַַהּוא

."והעברּתם" ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xMfd `NX dn zEkf mdl WIW rcFi¥©¤¥¨¤§©¤Ÿª§©
eilr l`Wi FA wRYqpe mdixacA§¦§¥¤§¦§©¥¦§©¨¨
dEfnxW xWt` F` .hRWOd idl`l¥Ÿ¥©¦§¨¤§¨¤§¨¨

xn`OAEpia` mW rxBi dOlEvxW ©©£©¨¨¦¨©¥¨¦¤¨
`Ed mdia` EN`M mdl xaCd didIW¤¦§¤©¨¨¨¤§¦£¦¤
mpFvxW oaEn xaCde ux`l qpkPd©¦§¨¨¨¤§©¨¨¨¤§¨
itlE ,ux`A dxFkAd wlg ElHIW xnFl©¤¦§¥¤©§¨¨¨¤§¦

FxnF` dfohRWnhRWOd WExR ¤§¦§¨¨¥©¦§¨
:dxFkAd wlgA EraYWe dxez ¤¨§§¥¤©§¨

(å.øîàl 'Bâå 'ä øîàiåFxnF`,xn`N ©Ÿ¤§¥Ÿ§¥Ÿ
xn`n iM dWn aWgi `NW WExR¥¤Ÿ©£Ÿ¤¦©£©
mixn`Pd mixaCd md 'Fbe zFpA oM¥§§¥©§¨¦©¤¡¨¦
Kxv oi`e hRWOd aixwdW dWnl§¤¤¦§¦©¦§¨§¥Ÿ¤
xn`N xn` dfl zlEGl mxnF`l§§¨©©¨¤¨©¥Ÿ
`NW xWt`e ,mdl ok FnM xn`IW¤Ÿ©§¥¨¤§¤§¨¤Ÿ
xn` `l dfle ,l`xUil `N` cal mdl̈¤§©¤¨§¦§¨¥§¨¤Ÿ¨©
xn`X dOn xWt` F` .mdl xn`l¥Ÿ¨¤¤§¨¦©¤¨©

ipA l`e KM xg`iM dNB 'Fbe l`xUi ©©¨§¤§¥¦§¨¥§¦¨¦

m` iM FxnF`l Kxv oi` mcTX dn©¤¨©¥Ÿ¤§§¦¦
xn`N FxnF` df itkE ,cgtlv zFpal¦§§¨§¨§¦¤§¥Ÿ

:zFpAl xn`l `Edf dxez ¥Ÿ©¨
(æ.'Bâå ãçôìö úBða ïkxnFl Kxvd ¥§§¨§¨§ª§©©

oMhxRX dOA wiRqd `le ¥§Ÿ¦§¦©¤¤¥¥
hRWOd KxCW xnFl ,mihRWOd©¦§¨¦©¤¤¤©¦§¨
miWExRd lkl mlkUA EhtXW¤¨§§¦§¨§¨©¥¦
`pYd xn`X dn itl oiA EpWxRW¤¥©§¥§¦©¤¨©©©¨
oiCn dXxi oiC EhtXW Eid zFIpnkg©§¨¦¨¤¨§¦§ª¨¦¦
oiA mlkUA EpCX dn 'd wiCvd mEAi¦¦§¦©¤¨§¦§¨¥
mdl rbFPW onvr zrCn Exn`X dn©¤¨§¦©©©§¨¤¥©¨¤
cFr ,mdig` wlge dxFkAd iwlg¤§¥©§¨§¥¤£¥¤

xnFl 'd mMgzpoMlM iM xirdl 'Fbe ¦§©¥©¥§§¨¦¦¨
FnM oiprA 'd evi xW` mipiCd ihxR§¨¥©¦¦£¤§©¨¦§¨§
`aA zkQnA `zixaA l"f EWxCW¤¨§§¨©§¨§©¤¤¨¨

`xzA(:g"iw)zlgp Ff oYY ozp mpFWl dfe ©§¨§¤§¨¨Ÿ¦¥©£©
ia` zlgp Ff 'Fbe ig` KFzA ,odia £̀¦¤§£¥§©£©£¦
,'Eke dxFkA wlg Ff 'Fbe Yxarde ,odia £̀¦¤§©£©§¨§¥¤§¨§

wlg s` awri oA xfril` iAx xn`e§¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¥¤
.Fbe oYY ozp aizkC 'Eke odia` ig £̀¥£¦¤§¦§¦¨Ÿ¦¥§
cgtlv zFpA EpEMzp mihxRd EN` lkl§¨¥©§¨¦¦§©§§§¨§¨

FxnF` `Ede ,mdixacAzFpA oM'Fbe §¦§¥¤§§¥§§
,oM xn`OA llMW mixaCd Wxtl xfge§¨©§¨¥©§¨¦¤¨©©©£©¥
lM l`Wl mzpEM dzidW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨§¨©¨¨¨¦§Ÿ¨
dlrnl mEpfnx xakE ,xEn`d̈¨§¨§¨§§©§¨
mnFxl oM mB 'd oEMzpe ,mdixacA§¦§¥¤§¦§©¥©¥§¥
dfl iM ilE`e ,zFIpnkgd zFIpwcSd©©§¨¦©©§¨¦§©¦¨¤

zazA oEMzpxn`lKxcM dlrn oFWl ¦§©¥§¥©¥Ÿ§©£¨§¤¤
FxnF`(g"i e"k mixaC),mFId Lxin`d §§¨¦¤¡¦§©

cgtlv zFpA oM xn`OA mnnFxl§§¨©©£©¥§§¨§¨
daEWY mdl cgil 'd oEMzp cFr ,zxaCŸ§Ÿ¦§©¥§©¥¨¤§¨
cgi ollM `le onvr iptA ohRWnl§¦§¨¨¦§¥©§¨§Ÿ§¨¨©©
KEnqA dESWM l`xUi mr zg` devnA§¦§¨©©¦¦§¨¥§¤¦¨§¨
,xn`l xAcY l`xUi ipA l`e aizkC¦§¦§¤§¥¦§¨¥§©¥¥Ÿ

` zF`xdliUFre eicAkn cAki xW` z §©§¤£¤§©¥§©§¨§¥
:FpFvxg dxez §
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(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה 'מׁשּפחה' .ואין ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה נסמכה (במדבר לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְִָָָ
ּתּתן לכאן  "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון ? ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּתרה  ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי אמר: ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם",
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגזרה

עֹומדת ּבמקֹומּה ׁשּנכנס (ספרי)ּגזרתי ּכיון אחר: ּדבר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכמדּמה מׁשה  ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
יּכנס  ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלי
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפתח
לּכנס  ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לּכנס  אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר .לּקיטֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑ ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ
טֹוב  אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

לב)מּמּנּו. לא (דברים אׁשר "על אם : הא ֿקּדׁשּתם". ְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ּבכל קּדׁשּתם  להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשּנגזרה  לפי סרחֹונם, ּכתב מיתתם, ׁשּכתב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשּלא  ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרה

ׁשּלא  סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינּו,
היה הּממרים מן הּוא אף פ)יאמרּו: לׁשּתי (יומא מׁשל . ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

קלקלה  אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות אכלה נׁשים ואחת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשהזּכיר ּפּגי  מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּבהם  היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹמיתתן,
ּבלבד  זֹו .אּלא ְִֶַָ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.dúà äúéàøådn wiRqd `le §¨¦¨Ÿ¨§Ÿ¦§¦©
lr ,ux`d z` d`xE xn` xaMX¤§¨¨©§¥¤¨¨¤©

l"f mxnF` KxC(e"lw `"g ixtq)Ed`xdW ¤¤§¨¦§¦¤¤§¨
xErWA gM oi`X dn ziIQp dI`x 'd§¦¨¦¦¦©¤¥Ÿ©§¦
zlEf WnXd xF`A zF`xl zirah oir©¦¦§¦¦§§©¤¤©
xn`e Fgihad dfle ,rEcIM fEpBd xF`Ä©¨©¨©§¨¤¦§¦§¨©

FlDz` dzi`xexF` eiptl xi`i iM §¨¦¨Ÿ¨¦¨¦§¨¨
aEzMd xn`W `vnY ok FnkE ,miIgd©©¦§¥¦§¨¤¨©©¨

(c"l mW)lr xirdl 'Fbe 'd Ed`xIe ¨©©§¥§§¨¦©
:xEn`d̈¨

íbiR lr x`Azi .'Fbe xW`M dY` ©¨¨©£¤§¦§¨¥©¦
l"f mdixaC(irqn 't Wix hEwli) ¦§¥¤©§¥©§¥

did EN` dWnl oxd` xn`W Exn`W¤¨§¤¨©©£Ÿ§¤¦¨¨

,okl mcTn xaCA dvFx did oM rcFi¥©¥¨¨¤©¨¨¦Ÿ¤¨¥
FxnF` `EdedY` mBxn`Ol KEnq §§©¨¨¨©©£©

Ytq`perYxp didi `NW xnFl §¤¡©§¨©¤Ÿ¦§¤¦§¨
uRgi `Ed mBW FgihaOW dtiq`dn¥¨£¦¨¤©§¦¤©©§Ÿ
bVOd zEaxr d`xIWM sq`l dvxie§¦§¥¥¨¥§¤¦§¤£¥©ª¨
xW`M zF`d Ll dfe ,dzin zrWA¦§©¦¨§¤§¨©£¤
m`W Ll xn` `EdW Lig` oxd` sq`p¤¡©©£Ÿ¨¦¤¨©§¤¦
oFvxde utgd mBW ixd 'Eke rcFi did̈¨¥©§£¥¤©©¥¤§¨¨
Fxirdl dvxi cFr .sq`l EniMqi©§¦¥¨¥¦§¤©£¦
zFUrl miwiCSd lr zlHOd devOA©¦§¨©ª¤¤©©©¦¦©£
z` eilr wiCvIW `Ede ,dzin zrWA¦§©¦¨§¤©§¦¨¨¤
`Ede ,mIwzYW Kln zxfbA uRgie oiCd©¦§©§Ÿ¦§¥©¤¤¤¦§©¥§

FxnF`Ytq`pe'FbedY` mBWExR §§¤¡©§¨§©¨¨¥

FxnF` KxcM sq`l miMqY dY` ENt £̀¦©¨©§¦¥¨¥§¤¤§
('e `"l miNdY)FxnF`e ,ciwt` LciAxW`M §¦¦§¨§©§¦§§©£¤

oxd` sq`pmxnF` KxC lr WExR 'Fbe ¤¡©©£Ÿ§¥©¤¤§¨
l"f(mW hEwli)oxd`l dWn Fl xn`W ©§¨¤¨©¤§©£Ÿ

Fl xn` zEnl Lilr lAwn ig` oxd ©̀£Ÿ¨¦§ª¨¨¤¨¨©
,'Eke Elr cIn xdl dlrp Fl xn` od¥¨©©£¤¨¨¦¨¨§
xW`M xn`OA fnxX dn `Ede .o`M cr©¨§©¤¨©©©£©©£¤
`Ed mB miMqdW WExR oxd` sq`p¤¡©©£Ÿ¥¤¦§¦©
'd dUFrW xaCd mrhe ,dtiq`d lr©¨£¦¨§©©©¨¨¤¤
Wtp lHl utg Fpi`W itl df xcqM§¥¤¤§¦¤¥¨¥¦Ÿ¤¤
,eicici zAg axl FpFvxA `N` wiCSd©©¦¤¨¦§§Ÿ¦©§¦¨
xEn`M mlXd xW`d FnNWi dfAW mB©¤¨¤§©§¨¤©¨¥¨¨

('d 'e mixaC):LWtp lkaEci dxez §¨¦§¨©§§



סט qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ עֹון ּבהם אין לבּדם, ּבמרה הם ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר ׁשהמרּואחר. היּו הם , ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְִִֶַָ

צרּכן צּדיקים  מּניחין העֹולם, מן ׁשּכׁשּנפטרין , ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָ
צּבּור  ּבצרכי הׁשיבני ∑Ó‡Ï¯.ועֹוסקין לֹו: אמר ְְְְִִֵָ≈…ֲִִֵַָ

לאו  אם ּפרנס, להם ממּנה אּתה .אם ְְִִֶֶַַַָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑:הּמקֹום לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לבנֹותיו", צלפחד נחלת ׁשעה (במ"ר)"ּתן הּגיע אמר: ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאתּבע
לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא ְְֲַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא מּתֹוּכדאי ְְְִִִֶַַַָֹֹֻ

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו כז)האהל. יאכל (משלי ּתאנה "נצר : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰¯Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑ נאמר לפניו:לּמה אמר ? ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָרּבֹונֹו
מנהיג  עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל .ׁשּיהא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åè.øîàì 'Bâå äLî øaãéådnl dPd ©§©¥¤§¥Ÿ¦¥§©
xEAC oFWNW mdixaCn Epl mcTX¤¨©¨¦¦§¥¤¤§¦
xn` dOl df itM dWw dprn lr ciBi©¦©©£¤¨¤§¦¤¨¨¨©

aEzMd'd iptl dWn xAciedf oi`W ©¨©§©¥¤¦§¥¤¥¤
FxnF` zrcl Kixv cFr ,xqEOdn¥©¨¨¦¨©©§

xn`ldOA zErnWn Dl oi`W ¥Ÿ¤¥¨©§¨©¤
zprhA `A dWn iM xWt`e ,EpiptNX¤§¨¥§¤§¨¦¤¨§©£©
EPOOX dnl `le ,zEni lal hRWn¦§¨§©¨§Ÿ§©¤¦¤
x`a` xW`M l`xUi liaWA `N ¤̀¨¦§¦¦§¨¥©£¤£¨¥
itlE ,xEAC oFWl xn` dfl eixn`n©£¨¨¨¤¨©§¦§¦
mpi` oiprA mixEn`d dWn xn`nAW¤§©£©¤¨£¦¨¦§¨¥¨
l`xUi lr zEpngxe dAg ixaC `N ¤̀¨¦§¥¦¨§©§¨©¦§¨¥
`N` xn`PA cnFr mixaCd zilkY oi ¥̀©§¦©§¨¦¥©¤¡¨¤¨
zripn `EdW xn`Odn aIgzOA©¦§©¥¥©©£¨¤§¦©
`Ede ,x`a` xW`M ,EPOn dziOd©¦¨¦¤©£¤£¨¥§

FxnF`:xn`lfh dxez §¥Ÿ
(æè.'Bâå úçeøä éäìà 'ä ã÷ôéKixv ¦§Ÿ¡Ÿ¥¨Ÿ§¨¦

lMn df iEPM xgA dOl '` zrcl̈©©¨¨¨©¦¤¦¨
'a .'dl mirEcid gaXde dlrOd iiEPM¦¥©©£¨§©¤©©§¦©

oFWl Kix`d dOl`vi xW`'FbexW`e ¨¨¤¡¦¨£¤¥¥§©£¤
.m`iai xW`e m`ivFi xW`e `ai'b ¨Ÿ©£¤¦¥©£¤§¦¥

FxnF`zcr didz `ledlri oiPn 'Fbe §§Ÿ¦§¤£©§¦©¦©£¤
EidIW eipAn Fpir milri 'dW zrCd lr©©©©¤©£¦¥¦¨¨¤¦§
lr oiprd x`Azi ok` .'Fbe xW` o`SM©Ÿ£¤§¨¥¦§¨¥¨¦§¨©
FzxigaE lkVd zpEkY iM rC KxCd df¤©¤¤©¦§©©¥¤§¦¨
iEAxA oeYWPd xcbA dwFgx FzlilWE§¦¨§¨§¤¤©¦§§¨§¦

mi`xaPd EPYWIW mWkE ,mi`UFPd©§¦§¥¤¦§©©¦§¨¦
zEEYWdd oi`e mznFwaE mzxEvA§¨¨§¨¨§¥©¦§©

dn xzFie ok FnM ,mdAoiprA dO ¨¤§¥§¥¥¥¨§¦§©
zpigaA llWPde xgaPd zEPYWd¦§©©¦§¨§©¦§¨¦§¦©
ihxR iEPW lr sqFp ,oFvxde lMydd©¤§¥§¨¨¨©¦§¨¥
zFcFqiAW daMxdd zpEkzA raHd©¤©¦§©©©§¨¨¤¦
dxigAd clEi mdn xW` milEId zFgke§Ÿ¦¦£¤¥¤¦¨¥©§¦¨
zEEYWdd minrtl `vOie ,minFCA©¦§¦¨¥¦§¨¦©¦§©
EpEMX dn `Ede ,mlrp `Ede dpEkYA©§¨§¤¡¨§©¤¦§

l"fx(:h"l mixcp)oiprA FliB oA xnFl ©©§¨¦©¤¦§¦§©
xcbA llWIW xrWY dGnE ,milFg xETA¦¦¦¤§©¥¤ª§©§¤¤
`FAx 'q dOdM miAx EEYWIW `vnPd©¦§¨¤¦§©©¦¨¥¨¦
KlOde ,cg`l dWn lW FxFcA EidW¤¨§¤¤§¤¨§©¤¤
EEYWi `l mdilr 'd miUi xW £̀¤¨¦£¥¤Ÿ¦§©
Exn`W dWn Wi`d zlEf eil` mpFvxA¦§¨¥¨©¨¦¤¤¨§

l"f(h"q mipETY)zFnWPd lM WxW didW ¦¦¤¨¨Ÿ¤¨©§¨
FxnF` cFqA xAcOd xFC lWb"q 'irWi) ¤©¦§¨§§§©§¨

(`"iwEqRA iYazMX dn oIre ,FOr dWn¤©§©¥©¤¨©§¦©¨
(a"i `"i lirl)dzid Ffe ,'Fbe izixd ikp`d §¥¤¨Ÿ¦¨¦¦§§¨§¨

xcbl Ebfnp micwtPde ciwRdW dAq¦¨¤©¨¦§©¦§¨¦¦§§§¤¤
:FaalM Fl did cg` lke zEEYWdd©¦§©§¨¤¨¨¨¦§¨

äæåzFUr 'd dESW mrh oM mB `Ed §¤©¥©©¤¦¨£
itl 'Eke LihaWl mihtFW§¦¦§¨¤§§¦
dfe ,eitprl dpEkYA axwzi haXdW¤©¥¤¦§¨¥©§¨©£¨¨§¤
xn`e mFlXd eilr dWn ogaE rcï©¨©¤¨¨©¨§¨©

dziOd xn`nl daEWY,'d cwtiWExR §¨§©£©©¦¨¦§Ÿ¥

,dPni,zgExd idl` l`rcFIW WExR §©¤¥¡Ÿ¥¨Ÿ¥¤¥©
dPnY ,mzpEkY xcbe xUA lM lW gEx©¤¨¨¨§¤¤§¨¨§©¤
lkl dpEkYA deW Frah didIW cg ¤̀¨¤¦§¤¦§¨¤©§¨§¨
md Exn`IX dnl `Ed miMqIW dcrd̈¥¨¤©§¦§©¤Ÿ§¥
,mdl `Ed xn`IX dnl md EniMqie§©§¦¥§©¤Ÿ©¨¤

FxnF` `Edemdiptl `vi xW`WExR §§£¤¥¥¦§¥¤¥
,mdA oFvxd Fl didIWm`ivFi xW`e ¤¦§¤¨¨¨¤©£¤¦¥

z`vl EdFnM oFvxd mdl didIW 'Fbe§¤¦§¤¨¤¨¨¨¨¥
`Ed iM FA xaCd dlze ,FOr `Fale§¨¦§¨¨©¨¨¦
zhlgn `id z`fM dxigaE ,KlOd©¤¤§¦¨¨Ÿ¦ª§¤¤
FCal `Ed iM KxAzi FzlEGn dbVd©¨¨¦¨¦§¨©¦§©
bGnzYW gEx rcFie zFgExd okY rcFi¥©Ÿ¤©§¥©©¤¦§©¥
zlEf `vnPA Fpi` dfM Wi`e ,oNM mr¦ª¨§¦¨¤¥©¦§¨©
md l`xUi lMW dWnM mc` didi m ¦̀¦§¤¨¨§¤¤¨¦§¨¥¥
df zlEfe ,mNkl WxW `Ede eitpr£¨¨§Ÿ¤§ª¨§©¤
oi` xW` o`SM l`xUi zcr didY¦§¤£©¦§¨¥©Ÿ£¤¥

drx mdldWn ixaC zpEM zilkze , ¨¤Ÿ¤§©§¦©¨©¦§¥¤
dUr` ip` KxCd df lr `Ed 'dl©©¤©¤¤£¦¤¡¤
df xaC oTzi la` xaFC ipc` xW`M©£¤£Ÿ¦¥£¨§ª©¨¨¤
m`e oETYd xcbA qpMdl lkEi m` mcwŸ¤¦©§¦¨¥§¤¤©¦§¦
`vFIde ,'Fbe o`SM 'd zcr didz `lŸ¦§¤£©©Ÿ§§©¥
xn`l zazA fEnxM zEni `le `Ed dGn¦¤§Ÿ¨¨¨§¥©¥Ÿ
cnl dY` mixaCd KFYnE ,Epxn`W¤¨©§¦©§¨¦©¨¨¥
miMqn `Ed dPd dfM Wi` `vOi m`W¤¦¦¨¥¦¨¤¦¥©§¦
Fxn`nM eiOr l` sq`l `Ed mB©¥¨¥¤©¨§©£¨

:KxAzifi dxez ¦§¨©



qgpitע zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,האּמֹות מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חילֹותיהם  את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים
ּבסיחֹון  ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר כא)ועֹוג, ּוכדר(במדבר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יהֹוׁשע, ה)ׁשעׂשה אליו (יהושע יהֹוׁשע וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו (ש"א וּיאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" ובא יֹוצא "ּכיֿהּוא :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּבראׁש ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתעׂשה  ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכּיֹותיו.

לארץ לֹו מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ ּבדברים להנהיג קחּנּו ׁשּזכית ,אׁשרי : «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום  ׁשל לEÏ∑.ּבניו ׁשּבדּוק אּתה את זה את , ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ּכאׁשר ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד ּכנגד  אחד ּכל ׁשל ‡˙E„ÈŒ.רּוחֹו zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑ מתרּגמן לֹו ּבחּייּתן יאמרּוׁשּידרׁש ׁשּלא , »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל עלֿמנת הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון .זה ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ
E„B‰Ó∑ מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹ
ּכּלבנה ּכחּמה  יהֹוׁשע ּפני ,.˙„ÚŒÏk eÚÓLÈ ÔÚÓÏ ְְְֵַַַַָָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«

Ï‡¯NÈ Èa∑ ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ּכדרׁשּיהיּו ויראה ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
ּב .ׁשּנֹוהגין ְֲִֶ

â ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie zyxt zay zgiy)

ונּתנה  מּמׁשה הרׁשּות ׁשּנּטלה לאחרי ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּולהעיר,
הרב, הּוא ּומׁשה הּתלמיד הּוא יהֹוׁשע עדין הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֻֻליהֹוׁשע,
ׁשּכל  ועד ּדוקא, מּמׁשה יהֹוׁשע מקּבל עניניו ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכ
מׁשה  ׁשל מציאּותֹו היא (הּתלמיד) יהֹוׁשע ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֻמציאּותֹו
חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן "ּכל ּפרׁשתנּו: ּבסּיּום רׁש"י ּובלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ(הרב),
ׁשּגם  ּולבנה, ּבחּמה ּוכמֹו חי". הּוא ּכאילּו למׁשה נראה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
מהחּמה, אֹור הּלבנה מקּבלת החּמה, ׁשקיעת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלאחרי

הּקדׁש' ּב'אּגרת כז)וכּמבֹואר סימן מ"ׁשמׁש(סֹוף הּמׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב'תיקּונים' ּכדאיתא לארץ, מּתחת לּכֹוכבים (ראה הּמאיר ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

שם) לתניא ותיקונים בהערות עליו־הּׁשלֹום הנסמן רּבנּו מׁשה ֵֶַַַָָָֹעל

לׁשּׁשים  ודרא ּדרא ּבכל הארתֹו מתּפּׁשטת ּפטירתֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
לׁשּׁשים  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמׁש ּכמֹו נׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבֹוא

הנהגת מסירת ּגם הּנה ולכן, ּכֹוכבים". יׂשראל רּבֹוא ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
(ולא  ּדוקא רּבנּו מׁשה על־ידי להיֹות הצרכה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻליהֹוׁשע

ּבעצמֹו). הּקּב"ה ְְְֵַַַָָעל־ידי
לעיל ּׁשּנתּבאר מה על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ב'ויׁש יום (שיחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עמוד  מה חלק התוועדויות - מנחם (תורת ג סעיף תשכ"ו דראש־השנה

מהר"ׁש51) אדמּו"ר מּדברי סה"מ ) - פ"ט תרכ"ח תקעו (ד"ה ְְֲִִֵַַַ
ואילך) תלז ס"ע לעני תרכ"ז ("ּתפּלה העני ּתפּלת מעלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבענין

יעטֹוף" א)כי קב, לׁשֹונֹו:(תהלים וזה ,( ְְֲִֶַ

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(çéøLà 'Bâå Eì ç÷ 'Bâå 'ä øîàiå©Ÿ¤§©§§£¤
.Ba çeøFxnF` zrcl Kixvgw ©¨¦¨©©§©

,LlFxnF` cFrFA gEx xW`Wi ike §§£¤©§¦¥
zrcl Kixv cFr ,gEx FA oi`W mc`̈¨¤¥©¨¦¨©©
iYWxRX dn itl ok` .dkinq FG dn©§¦¨¨¥§¦©¤¥©§¦
WExRW daEWYd d`A dWn ixacA§¦§¥¤¨¨©§¨¤¥
Lixacle LzWWgM WExR Ll gw FxnF`§©§¥©£¨¨§§¦§¨¤

xW` Wi` `EdW rce ,rWFdi z` gw©¤§ª©§©¤¦£¤
lM WxW LWi dY` WExR FA gEx©¥©¨¤§Ÿ¤¨
,gExd zpigaA FpWi `Ede zFnWPd©§¨§¤§¦§¦©¨©

FxnF` `EdeFA gEx xW`WxW WExR §§£¤©¥Ÿ¤
Knql 'd dEve ,`Edd xFCd zFgEx lM̈©©§¦¨¦§Ÿ
dnWPd zEdn gExl xirdl Fcï§¨¦§©©©§¨¨

sFQal FxnF` `Ede ,dWnAWornl ¤§¤§§§©§©©

l`xUi ipA zcr lM ErnWidkEnq ¦§§¨£©§¥¦§¨¥§¨
dfAW xnFl ,eilr LcFdn Yzpe xn`Ol©©£©§¨©¨¥§¨¨©¤¨¤
dfaE zFnWPd WxXn FNM oM mB didi¦§¤©¥ª¦Ÿ¤©§¨¨¤
zcr lM ,eixn`n ElAwi WExR ErnWi¦§§¥§©§©£¨¨¨£©
zpEkY oM mB didY WExR l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¦§¤©¥§©
dnWPd ilrA minlXd miWp`d̈£¨¦©§¥¦©£¥©§¨¨

:EPOn ziSxnhi dxez §ª¥¦¤



עי qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iriax meil inei xeriy
והקׁשה  וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו אֹומרים אנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּדהּנה
מה  אם־ּכן "ּכּׁשמׁש", אֹומרים אנּו ׁשאם ז"ל, הּמּגיד ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהרב
ּכלל, לּירח הּׁשמׁש אין־ערֹו ׁשהרי "וכּירח", עֹוד לֹומר ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּי
ותרץ  הּׁשמׁש. אֹור לגּבי לגמרי ּובטל טפל הּוא הּירח ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹור
ּבּׁשמׁש, מה־ּׁשאין־ּכן ּבּירח מעלה ׁשּיׁש ז"ל, הּמּגיד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהרב
מּקדם, לּה היה ּׁשּלא מה חדׁש אֹור מקּבל ׁשהּירח לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהינּו
הּׁשמׁש ּבאֹור מה־ּׁשאין־ּכן יֹותר, ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ּכן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעל
,ּכל־ּכ הּתענּוג ּבּה מאיר אין כּו' אּלא ּכלל ׁשּנּויים ּבּה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
מעני  זה על מׁשל ואמר ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי
מתעּנג  זהּובים, מאה מׂשּתּכר ׁשּכׁשעני רֹואים ׁשאנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָועׁשיר,
ׁשהּוא  לפי והינּו מלכים, סגּלת לֹו ׁשּיׁש מּמל יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻמּזה
ּבתכלית  עני ׁשהיה מּקדם, לֹו היה ׁשּלא חדׁש ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹאצלֹו
כּו' ּבזה מאד מתעּנג הּוא מהעני, ּכׁשּיֹוצא ואחר־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהענּיּות,
מּזה, יֹותר הרּבה יׁש ׁשּלעׁשיר ׁשאף מהעׁשיר, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָיֹותר

ּתמידי  ׁשּתענּוג לפי ּכלל, מּזה מתעּנג אינֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף־על־ּפי־כן
ּכׁשמׁש מאירֹות "ועינינּו מבּקׁשים ׁשאנּו וזהּו ּתענּוג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאינֹו
ואחר־ּכ ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ׁשּירח לפי והינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָוכּירח",
על־ּכן  ּגדֹול.. ּתענּוג ּבזה מלּבׁש הּׁשמׁש, אֹור ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּכׁשּמקּבלת
רב  אֹור ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשמׁש הּמעלֹות, ּב' ׁשּיהיּו מבּקׁשים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאנּו
חדׁש אֹור ׁשּמקּבלת וכּירח ּכלל, ׁשּנּויים ּבּה ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעצם

כּו'". עליֹון ּתענּוג ּבזה ְְֲֶֶֶַָָֻׁשמלּבׁש
ואבדת  מחסרֹון לצער ּבנֹוגע ּגיסא, לאיד ּגם מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּזה
אינֹו ׁשּלֹו הּצער הּנה ּבצער, ׁשרגיל ּכיון ׁשהעני, ּדבר. ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה

כּו'. העׁשיר ׁשל צערֹו ּכמֹו ּכל־ּכ ְֲִֶֶַָָָָּגדֹול
עׁשיר), (ׁשמׁש, רּבנּו מׁשה אצל רק לא הּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואף־על־ּפי־כן,
ירח, ּבבחינת ׁשהּוא מי (ּגם מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּדבר  ׁשל חּסרֹון ּגם מהּותֹו ּבעצם נֹוגע להיֹות צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני),

ּתֹורה. מּדברי ְִִֵֶָָאחד

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין נוטל)ׁשּׁשאלּת, אבי,(ס"א מּבית ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא יהֹוׁשע BÏ.ׁשאף Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג)סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) ּבדברים הּבא לקחֹו לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ,. «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ יֹותר יפה, מּמה ּבעין ויֹותר «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.'Bâå eàöé åét ìòxfFg WExR ©¦¥§§¥¥
`Ed KEnqA xEn`d 'd lr©¨¨§¨
mixE`d zrcFdA `iaOde `ivFOd©¦§©¥¦§¨©¨¦

:miOYdeak dxez §©ª¦
(áë.'Bâå øLàk äLî NòiåWExR ©©©¤©£¤§¥

zevnl KEnq'dW mbde ,KlOd ¨§¦§©©¤¤©£©¤
Fxn`nl daEWY `N` ok Fl dEv `lŸ¦¨¥¤¨§¨§©£¨

lr s` skY xaCd dUrIW gxkd oi`e§¥¤§¥©¤©£¤©¨¨¥¤©©
:'d xn`n zFUr xdn ok iRbk dxez ¦¥¦¥¨©£¨

(âë.eäeöéå 'Bâå CîñiåoFWl WExR ©¦§Ÿ§©§©¥¥§
FnM dnWPd cFd FA xi`dW `Yev©§¨¤¥¦©§¨¨§
,Yknqe aEzMX dOA dlrnl iYWxRW¤¥©§¦§©§¨©¤¤¨§¨©§¨

FxnF` df itM wIcieciA 'd xAC xW`M ¦ª©§¦¤§©£¤¦¤§©
dWnike df xn`nl zErnWn oi`W ¤¤¥©§¨§©£¨¤§¦

`N` ,cIA qRzPd oipr dGd xEACd©¦©¤¦§¨©¦§¨©¨¤¨
didi cFdd zrRWdW xAC 'd iM WExR¥¦¦¥¤©§¨©©¦§¤
l` fnxi cFr .rWFdil dWn ciA§©¤¦ª©¦§Ÿ¤
ev oi` l"f mxnF` KxC lr zEklOd©©§©¤¤§¨¥©

zEkln `N`(c"i b"i `"y)EdEvie aizkC ¤¨©§¦§¦©§©¥
xW`M FxnF` oM mB wIcie ,cibpl 'd§¨¦¦ª©©¥§©£¤
zEklOd iM WExR dWn ciA 'd xAC¦¤§©¤¥¦©©§



qgpitעב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iying meil inei xeriy

ß fenz `"k iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ למעלה אמּור "יפקד מה ? «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ
על  מצּוני ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַַָָָָה'",

נפטרת ּבני  ׁשהיתה מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
מפּקדת והיתה העֹולם, וכּו',לב מן ּבניה על עלּה ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּב'ּספרי' אּלּו∑ÈÓÁÏ.הּדם זה (ספרי)∑˜¯Èa.ּכדאיתא ְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ«¿ƒֵ

אֹומר  הּוא וכן ג אמּורין, הּכהן )(ויקרא "והקטירם : ְְְִִִֵֵֵֵַָֹ
אּׁשה" לחם מזּבחי ∑ÈM‡Ï.הּמזּבחה לאּׁשי .הּנּתנין ְִִֵֶֶֶַָ¿ƒ«ְְְִִִִִֵַָ

e¯ÓLz∑(ספרי) עֹומדין ויׂשראלים ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֹ
למדּו מּכאן ּגּביו, מעמדֹותעל כז)ותּקנּו .(תענית ְְְֲִִַַַָָָָ

B„ÚBÓa∑ יֹום הּתמידים ּבכל מֹועד .הּוא ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין אזהרה.ÌBiÏ ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד .ּכפׁשּוטֹו נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים הּיֹום  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד , ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשל  סב)טּבעֹותּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

onW mFwnA dWn ciA didYW 'd xAC¦¤¤¦§¤§©¤¦§¤¤
:dgWOd` dxez ©¦§¨

(á.'Bâå ìàøNé éða úà åöKixv ©¤§¥¦§¨¥§¨¦
zFpAxTd zWxR xCq dOl zrcl̈©©¨¨¦¥¨¨©©¨§¨
mFwnA `le rWFdi iEPn xg` df mFwnA§¨¤©©¦§ª©§Ÿ§¨
,xn` zWxtA zFpAxTd lr dESW¤¦¨©©¨§¨§¨¨©¡Ÿ
xnFl dY` gxkn Ff devn ixdW¤£¥¦§¨ª§¨©¨©
Knqp rWFdie oMWOd mwEdXn dbdPW¤¨£¨¦¤©©¦§¨¦ª©¦§©
xnFl `AW ilE`e ,mirAx`d zpWA¦§©¨©§¨¦§©¤¨©
oicinY aixwdl rWFdi dvxi m`W¤¦¦§¤§ª©§©§¦§¦¦
oiCW mbd i`Xx Fpi`W FNXn oitqEnE¨¦¦¤¤¥©©£©¤¦
,zFnFwn dOMn gkEncM Fl Wi xEAv¦¥¦§¨¦©¨§
rWFdi iEPn xg` Ff devn xCq dfl̈¤¦¥¦§¨©©¦§ª©
FxnF`M xEAv lXn didYW DA dEve§¦¨¨¤¦§¤¦¤¦§§
oi`W xnFl 'Fbe l`xUi ipA z` ev©¤§¥¦§¨¥§©¤¥
dfle ,xEAv lXn `N` mi`A oicinYd©§¦¦¨¦¤¨¦¤¦§¨¤

xnFl ltMmdil` Yxn`e,aEMrl ¨©©§¨©§¨£¥¤§¦
FxnF`A oM mB wCwcemdil`xn` `le §¦§¥©¥§§£¥¤§Ÿ¨©

`xIe zWxtA iYWxRX dn itl ,mdl̈¤§¦©¤¥©§¦§¨¨©©¥¨
dOA ok FnM FzlEf hErn dvxi iM eil ¥̀¨¦¦§¤¦¨§¥©¤
,hrnl FzpEMW FpzF` xird EpiptNX¤§¨¥¥¦¨¤©¨¨§©¥

l"fxl izi`x aEW(hEwli)dfe Exn`W ¨¦¦§©©©§¤¨§§¤
mixnF` l`xUi EidW itl mpFWl§¨§¦¤¨¦§¨¥§¦
mibdFp zFrQOd Eid xarWl¦§¨¨¨©©¨£¦

cinYdeEwqR zFrQOd EwqR mibdFp mi §©§¦¦£¦¨§©©¨¨§

dWnl `Ed KExA WFcTd xn` oicinYd©§¦¦¨©©¨¨§¤
cr ,oicinY oibdFp EidIW mdl xn ¡̀Ÿ¨¤¤¦§£¦§¦¦©

:dxFYl mipR 're .mpFWl o`M̈§¨§¨¦©¨
úàWIW itl WExR .'Fbe ingl ipAxw ¤¨§¨¦©§¦§¥§¦¤¥

cg` ,oAxw ipin dWlW oicinYA©§¦¦§¨¦¥¨§¨¤¨
dti`d zixiUr ipW ,cinYd zaxwd©§¨©©¨¦¥¦£¦¦¨¥¨
,mikqPd iWilW ,cinYd zgpn lW¤¦§©©¨¦§¦¦©§¨¦

xn` cinYd zaxwd cbpM,ipAxw §¤¤©§¨©©¨¦¨©¨§¨¦
xn` dgpOd cbpkEinglz`xwPW §¤¤©¦§¨¨©©§¦¤¦§¥

xn` dfl miX`l lilM mdipWE mgl¤¤§¥¤¨¦¨¦¦¨¤¨©
,iX`lxn` mikqPd cbpkEiggip gix §¦©§¤¤©§¨¦¨©¥©¦Ÿ¦

miX`l Fpi` `EdW gix `N` FA oi`W¤¥¤¨¥©¤¥¨¦¦
,oiYXl cxFie cFqid lr wSi `N ¤̀¨ª©©©§§¥©¦¦
,iEPMA xnFl wCwC mixaC dWlWaE¦§¨§¨¦¦§¥©©¦
lW oNMW xnFl ,iggip ,ingl ,ipAxẅ§¨¦©§¦¦Ÿ¦©¤ª¨¤
oicre lMd `xFA `Ed KExA WFcTd©¨¨¥©Ÿ©£©¦

FxnF`M FzEWxA('` c"k miNdY)ux`d 'dl ¦§§§§¦¦©¨¨¤
mB wCwce ,FnFwnA EdEpWxtE ,D`FlnE§¨¥©§¦§§¦§¥©

xnFl oMiX`lW`d mBW xnFl ,iEPkA ¥©§¦©§¦©¤©¨¥
dn dYrnE ,`Ed KExA WFcTd lW `id¦¤©¨¨¥©¨©
lW eiqkPn `Ed oiaixwn l`xUIX¤¦§¨¥©§¦¦¦§¨¨¤

:`xFAd©¥
äæìxn`e dxdf` ozpe 'd mMgzp ¨¤¦§©¥§¨©©§¨¨§¨©

ExnWYEUri `l m`W xnFl ¦§§©¤¦Ÿ©£
,e`lA mixaFre eiqkp milfFB md dPd¦¥¥§¦§¨¨§§¦§¨

FxnF`eil aixwdldn iM WExR 'Fbe §§§©§¦¦§¥¦©
eiqkPn wlg zaxwd `Ed EUrIX¤©£©§¨©¥¤¦§¨¨
lW md miqkp lW oxTr la` eiptl§¨¨£¨¦¨¨¤§¨¦¥¤

:mFwOd©¨
ãBòoAxTd cFq ricFdl dfA oEMzp¦§©¥¨¤§¦©©¨§¨

mdW dXcTd itpr axwl `EdW¤§¨¥©§¥©§ª¨¤¥
FxnF`A oEMzPX dn `Ede ,'d wlg¥¤§©¤¦§©¥§§

ipAxweil` iEPkAFxnF`e ,oadeingl ¨§¨¦§¦¥¨§¨¥§§©§¦
iX`ldEvn ip`W df mgl WExR §¦©¥¤¤¤¤£¦§©¤

ipAxw `Ed FcFq miX`l `iadl§¨¦¨¦¦¨§¨¦
miaxwzn gFgip gix 'dl dlFrWMW¤§¤¤©¥©¦©¦§¨§¦

:EwgxzPW dXcTd ivFvip lMb dxez ¨¦¥©§ª¨¤¦§©£
(â.'Bâå äMàä äæ íäì zøîàåcgi §¨©§¨¨¤¤¨¦¤§¦¥

xn` mB ,zxg` dxin`,dX`d df £¦¨©¤¤©¨©¤¨¦¤
cg` UaM 'd evIX dn iM EaWgi lal§©©§§¦©¤§©¤¤¤¨
`le zEwRYqdd cvl `Ed oicinYl 'Fbe§©§¦¦§©©¦§©§§Ÿ
EPOn xzFId zlilWA lAbPd xErXl©¦©¦§¨¦§¦©©¥¦¤
liAbdl dxin` cgi dfl ,EPOn zFgRde§©¨¦¤¨¤¦¥£¦¨§©§¦

xn`e xaCddX`d dfxzFi `le df ©¨¨§¨©¤¨¦¤¤§Ÿ¥
UaMd z`e 'Fbe cg` UaMd z` EPOn¦¤¤©¤¤¤¨§§¥©¤¤
ev oFW`x wEqtAW xnF` z`vnp ,'Fbe§¦§¥¨¥¤§¨¦©
zaxwd zcnzd lr EEhvp 'Fbe z ¤̀§¦§©©©§¨©©§¨©
xErW lr EEhvp df wEqtaE ,oicinYd©§¦¦§¨¤¦§©©¦

:oicinYd zaxwdc dxez ©§¨©©§¦¦



עג qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iying meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

תמיד ג)עֹולה (כח, ִָָ
עֹולה, היה הּקרּבנֹות, ּכללּות את המסּמל הּתמיד, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקרּבן

לה'". "ּכליל ִֶַָׁשהּוא
מּלׁשֹון  ('קרּבן' אמּתית לדבקּות להּגיע רצֹונ אם :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלֹומר
ׁשּלא  - לה'" "ּכליל עבֹודת את לעבד עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרּוב'),

ּפרס. לקּבל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לבּטּול רֹומז לה'", "ּכליל ׁשהיה עֹולה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקרּבן
ּתמידי, הּוא זה ׁשּבּטּול מֹורה תמיד" ו"עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהקּב"ה;

הּיֹום. ּכל ְֶֶַָּבמׁש
מחלט  ּבּטּול מבּטאים הּיֹום, ּבראׁשית מּיד האדם: ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּובעבֹודת
את  מטּביע זה ּובּטּול אני", "מֹודה אמירת על־ידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקּב"ה

הּיֹום. ּכל על ַַָָחֹותמֹו

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצּוה" "ואּתה כט)ּבפרׁשת אׁשרּֿתעׂשה (שמות "וזה : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צּוה  וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוגֹו'"
.לדֹורֹות  ְ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א  הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבהתמסרּות  היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי
ּתמידית  הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.
דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ּכל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחלּבֹו
רק  ('דם') וההתלהבּות החמימּות את להפנֹות ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָחזקה
ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזּבח',

ֵֶ('חלב').

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים מנחת. …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּבימי ּכאֹותן ׁשּנעׂשּו »¬À»¿«ƒ«ְֲִֵֶַָ
עֹולת  הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר ְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּלּואים.
לפני  ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתמיד

ּבּה ׁשּכתּוב כד)מּתןּֿתֹורה מלּמד (שמות ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  .ׁשּטעּונה ְְִֶָ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e jxk zegiy ihewl)

סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ׁשהיה .(רש"י)ּכאֹותן הּתמיד, קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבהתמסרּות  להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכליל
לעבֹודה  והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹוהתּבטלּות

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזּו
ּבימי  המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנׁשמה.
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמילּואים

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי) הּמזּבח ÎL¯.יתנּסכּועל CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»



qgpitעד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iying meil inei xeriy

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב אחרת  אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים
קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ‰ÈÓz„.ׁשאם ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

עֹולת (ספרי) ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
ק  ׁשאין ּומּגיד, ׁשני הּתמיד; ּבין אּלא הּתמידין,רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמּוד  הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי  .נסכים ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּכל ¿ƒƒƒ¿ְִִִֵַָָָ
וק  מקּדׁש טמאת על ׁשּמפרׁשדׁשיו לכּפר ּכמֹו הּכל , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ראׁשֿחדׁש,(דף ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשאין  על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנאמר

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒÀ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(è.'Bâå íéNáë éðL úaMä íBéáe§©©¨§¥§¨¦§
lMn hrn `Ed zAW sqEOW mrh©©¤©©¨ª¨¦¨
aFh mFi itqEnE Wcg W`x itqEn§¥ŸŸ¤§¥
dfle ,dpWn mgl cFq `Ed ,micrFOde§©£¦¤¤¦§¤§¨¤
iUaM ipW lr miUak ipW eitqEn¨¨§¥§¨¦©§¥¦§¥

mFIA fEnx zEIriaXd cFqe ,cinYd©¨¦§©§¦¦¨©
oi`X dn iriaW `Ed iM Fnvr©§¦§¦¦©¤¥
`le Wcg W`xA `l mIqn zEIriaXd©§¦¦§ª¨Ÿ§ŸŸ¤§Ÿ
iriaW WIW mbde ,miaFh mini x`WA¦§¨¨¦¦©£©¤¥§¦¦
mFiM FA rEaw zEIriaXd oi` ,gqR lW¤¤©¥©§¦¦¨©§

:oade ,zAXdi dxez ©©¨§¨¥
(àé.íëéLãç éLàøáeiEPkA xn` §¨¥¨§¥¤¨©§¦

iElY Wcgd WECTW itl mkiWcg̈§¥¤§¦¤¦©Ÿ¤¨
:dHn lW oiC ziaAai dxez §¥¦¤©¨



עה qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iyiy meil inei xeriy
ידיעה  ּבחטא ּבֹו מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

הּׂשעירין  ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא למדין אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבאּגדה  ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. הּקדֹוׁשּֿברּוֿ(חולין אמר : ְִִֶַַַָָָָָָָ

הּירח  את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו .הּוא: ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑ הּקרּבן ∑BkÒÂ.הּזה ּכל «…««»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿

הּׂשעיר  על מּוסב "ונסּכֹו" לחּטאת אין נסכים ׁשאין ,. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz a"k iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב' .ּב'יֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד "ואלֿ(בראשית : »ƒְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ

אברהם" רץ יצחק ∑‡ÌÈÏÈ.הּבקר ׁשל אילֹו .ּכנגד ְַַָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ
ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד יעקב".(שם הפריד "והּכׂשבים : ¿»ƒְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת  ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .ּביסֹודֹו ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æé.äfä LãçìzaYdGdl"fx dEWxcE zxYin('e b"k k"ez)zWxtA iYWxR xakE ,dSOn zFMq hrnl(rixfY)[rxvn]`xwIe) ©Ÿ¤©¤¥©©¤§ª¤¤§¨¨©©§©¥ª¦©¨§¨¥©§¦§¨¨©©§¦©§Ÿ¨©¦§¨

:('f c"igi dxez



qgpitעו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות למנחת חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑יהיּו הּנסכים רּבֹותינּואף למדּו פז)ּתמימים; ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
לנסכים  ּפסּול - .קמחין ְְִִִָָָ

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åëáLa 'Bâå íëáéø÷äa.íëéúò §©§¦§¤§§¨ªŸ¥¤
oniq lr bgd oi` iM xnFl oEMzp¦§©¥©¦¥¤¨©¦©
mElWzl mB `N` cal dWcg dgpn¦§¨£¨¨§©¤¨©§©§
lFcB oETY `Ed iM ,zFrEaXd zxitq§¦©©¨¦¦¨
ixtqA xEn`M l`xUi ipA mr zFnWpl§¦§©§¥¦§¨¥¨¨§¦§¥
mkizraWA xnFl wCwce .zn` iWp ©̀§¥¡¤§¦§¥©§¨ªŸ¥¤
md zFrEaW draXd iM xirdl ,iEPkA§¦§¨¦¦©¦§¨¨¥

ipA mr icFqi miwiCSd draW zpigA§¦©¦§¨©©¦¦§¥©§¥
xdGd xtqA xEn`M l`xUi:(`"k mipETY) ¦§¨¥¨¨§¥¤©Ÿ©¦¦

FxnF`A oEMzp cFrmkizraWAllWl ¦§©¥§§§¨ªŸ¥¤¦§Ÿ
mihFW zrC(:d"q zFgpn)dOA mixaFQW ©©¦§¨¤§¦©¤

`Ed zAXd zxgOn aEzMd xn`X¤¨©©¨¦¨¢©©©¨
xn` dfl ziW`xA zAWmkizraWA ©¨§¥¦¨¤¨©§¨ªŸ¥¤

WExR m`e ,mkNW zFrEaXd WExR¥©¨¤¨¤§¦¥

ziW`xA zAW zAXd zxgOn xn`n©£©¦¨¢©©©¨©¨§¥¦
zFIriaW `N` mdNW EN` zFIriaW oi ¥̀§¦¦¥¤¨¤¤¨§¦¦
Exn`W Epivn xaCA `vFIM ,mlFr¨©¥©¨¨¨¦¤¨§

`zixAA(a"r mW)dcEdi 'x mpFWl dfe ©¨©§¨¨§¤§¨§¨
ziW`xA zAW dzvi Ll xRqY xnF`¥¦§Ÿ§¨§¨©¨§¥¦

:mc` lkA DzxitQWfk dxez ¤§¦¨¨§¨¨¨



עז qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iyiy meil inei xeriy

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
חּטאת  הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמּור ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑ּתעׂשּו הּתמיד, עֹולת הּללּוּומּלבד .עֹולֹות «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈



qgpitעח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ycew zayl inei xeriy
צּוּוי  לׁשֹון ּתעׂשּו.והּוא ּומנחתּה, הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת
"ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָהּמֹועדֹות,

הּתמיד  על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונסּכיהם",
ּכתּובין  מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום ּבכל .לעצמן ְְְַָָָ

ß fenz b"k ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âéíéøt 'äì 'Bâå äìò ízáø÷äå§¦§©§¤Ÿ¨§©¨¦
.'Bâåzhrnd mrh iM d`xp §¦§¤¦©©©§¨©

icFq 'a WIW itl ,mFi mFi mixRd©¨¦§¦¤¥¥
miraW miAxd md zFO`d ,zFIriaW§¦¦¨ª¥¨©¦¦§¦
oM mB l`xUie ,mixtl ElWnpe zFO ª̀§¦§§§¨¦§¦§¨¥©¥
raW zA cFqA raXd zpigaA md¥¦§¦©©¤©§©¤©

(a"r e"qx b"g xdf),zFIriaW mdiUrn lke Ÿ©§¨©£¥¤§¦¦
,draW draW oitqEOd lkA zFpAxTd©¨§¨§¨©¨¦¦§¨¦§¨
cFq zAXd ,draW draW miaFh minï¦¦¦§¨¦§¨©©¨

oznWp WxW FAW oli` itpr draW¦§¨©§¥¦¨¤Ÿ¤¦§¨¨
cbpM 'd fnxe ,draW miwiCv ,draW¦§¨©¦¦¦§¨§¨©§¤¤
EidIW mixRA mifEnxd zFO`d̈ª¨§¦©¨¦¤¦§

:miklFde mihrnzn¦§©£¦§§¦
æîøåxUr drAx` rEaw df oFAWgA §¨©§¤§¤¨©©§¨¨¨¨

zFbxCd 'a fnxl miUaM§¨¦¦§Ÿ©§¨
cg` miUaMd fnxA mi`AW l`xUiAW¤§¦§¨¥¤¨¦§¤¤©§¨¦¤¨
mixExAd md xYqPd ,dlbp cg`e xYqp¦§¨§¤¨¦§¤©¦§¨¥©¥¦
md dlbPde ,zFO`dn xxal KixSW¤¨¦§¨¥¥¨ª§©¦§¤¥

Ll df mixRd milMWM dfle ,mixxand©§¨§¦§¨¤§¤¨¦©¨¦¤§
Ex`Xi `le xYqPd mdn dlMW zF`d̈¤¨¤¥¤©¦§¨§Ÿ¦¨£
dn `Ede ,zF`e ztFnl l`xUi m` iM¦¦¦§¨¥§¥§§©
draW zxvr mFi oAxwA 'd fnxX¤¨©§¨§¨£¤¤¦§¨
o`v l`xUi ipal mdW miUaM§¨¦¤¥¦§¥¦§¨¥Ÿ
zFO`dn x`WPd `Ed xR ,miWFcw§¦¨©¦§¨¥¨ª
ipAn x`WPd `Ed li` ,l`rnWi sprn¥£©¦§¨¥©¦©¦§¨¦§¥
cFq oade ,wgvIn `Ad eUr¥¨©¨¦¦§¨§¨¥

:xaCdci dxez ©¨¨



עט qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז החג (סוכה ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒֵֶָָ

ּגילּולים  עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֻׁשבעים
ּובימי  להם, היא ּכליה סימן והֹולכים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמתמעטים

הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו ∑ÌÈN·kÏÂ.הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ¿«¿»ƒ
ׁשּנקראּו יׂשראל נ)ּכנגד והם (ירמיה ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מהם  לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם ְְְְְִִִִֵֶַָָָקבּועים.

נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתׁשעים
הּלׁשֹון  ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונסּכיהם"
זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאּלא

ע"ב) ק"ג ּבּׁשביעי (שבת ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני :ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
רמז  "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם ֿ ּכמׁשּפטם -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו. ְִִִֶַַַָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«



qgpitפ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ycew zayl inei xeriy

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑ ּבעׂשּית מלאכה.עצּורים ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
עצרּו(ספרי) עצרת, אחר: ׁשּטעּון ּדבר מלּמד, מּלצאת. ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימֹות ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריבּו
קטּנה  סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם

מּכם  ׁשאהנה .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

לכם ּתהיה לה)עצרת (כט, ְֲִֶֶֶֶָ
ּבחג עצרת ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן
אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:
הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑ יׂשראל ּכנגד ,(אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתעּכבּו
עלי  קׁשה להם: אֹומר והּוא מאביהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנפטרים
ׁשעׂשה  למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם,

סּכה ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' נה)סעּדה רּבי (דף ּובמדרׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

ארץ  ּדר ּתֹורה לּמדה לֹוּתנחּומא: ׁשּיׁש ׁשּמי , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
מאכילֹו למחר ּפטּומֹות, מאכילֹו ראׁשֹון יֹום ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים,
ּכפרי  והֹול ּפֹוחת - ירק מאכילֹו למחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות,

.החג  ֶָ

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ



פי qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k ycew zayl inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a jxk zegiy ihewl)

אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי לכאֹורה .(רש"י)קׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

"ּפרידתכם"? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּבא  ּובני־יׂשראל הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו רמז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלא

ּבין  הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמצד
לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא "ּפרידתכם", לחבירֹו, אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָיהּודי
ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה,

ּכאחד. ּכּולנּו - ְִֶָָָאבינּו

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ הּקצּוב ּדבר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓ.לחֹובה  „·Ï∑ קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדרּתם  נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא מצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל,

לחזר  לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
עֹובר  ונמצא נדריו, ּולהקריב לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעלֹות

ּתאחר" .ּב"בל ְְֵַַ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ
ּדבריו  ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי מקֹום,ּדברי ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
להם  אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן, לא ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל;

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,

סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

ãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôä

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.äLî úà 'Bâå øLà ìëk`le §Ÿ£¤§¤¤§Ÿ
dWn lrW oaEnE FzF` xnFl wiRqd¦§¦©¨¤©¤
iptA xn`n `EdW Lxirdl ,xnF` `Ed¥©£¦§¤©£¨¦§¥
dcirOW dxFYd ixaC mdW Fnvr©§¤¥¦§¥©¨¤§¦¨

did mdil` EPOn xn`OdW zxnF`e§¤¤¤©©£¨¦¤£¥¤¨¨
`NX dn ,dWn z` 'd dEv xW` lkM§¨£¤¦¨¤¤©¤Ÿ
did f`W FzF` xnF` did m` rnWp did̈¨¦§¨¦¨¨¥¤¨¨¨
dWn xn`Ie xn`n xnB `EdW rnWp¦§¨¤§©©£©©Ÿ¤¤

ip` oicre ,FzF` 'd dEv xW` lkM 'Fbe§§¨£¤¦¨©£©¦£¦
`NW xn`i inE ,oM aWg `EdW xnF`¥¤¨©¥¦Ÿ©¤Ÿ

:zrCd gQdA dPW `le eixacA drḧ¨¦§¨¨§Ÿ¦¨§¤¥©©©©
ñçðt úLøt úìñç£¨©¨¨©¦§¨



פב

יום ראשון - י"ז תמוז
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח תמוז
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א תמוז
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג תמוז
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת פינחס

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פג fenz f"i oey`x mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז ראשון יום
פרק ה  ,dv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä äðäå ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk ,'ied myn wlg `id

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d iciÎlr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jkÎxg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

okl ,'ied myn wlg `id

,zegek dxyr da mb miniiw

zexitq xyrl dnbeca

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

iciÎlr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy dn

dbixcn efi`n j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ixdy ,zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥

,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦
,"äiç Lôðì íãàä éäéådnyp gtp d"awd -sebadfy , ©§¦¨¨¨§¤¤©¨

idie" zernynmc`d" - seba dnyp ,"dig ytplgtieeit`a
,"gtie" ly ote`a df didy - "miig znyp.'eëå çôðc ïàîe- ©§¨©§

ezeikezn gtep - gtepd
mby ,ixd .ezeiniptne
dnypd ly dkyndd
(dnypd zeipevig) seba
,zeinipt ly ote`a `id
`ed o`k xaecndy `l`

d zeinipt lrxeaic,
ly zeiniptd `idy
`ly ,zeipevigd
dnypd ly zeiniptk
zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤
,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨

:zebixcn izy dnypa
wlg" ± zg` dbixcn
,dnypd zeinipt ,"'iedn

.dnypd zeipevig ,"ezlgp lag" ± dipy dbixcne,Leøt- ¥
`ed ,"lag" dlndãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨

.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± ¨§©§¨§¨¥§©¨
.seba yaeln ipyd dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd,äpä ék¦¦¥

èLt,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -,"çtiå" §©©¨©¤¨©¦©
çôBð íãàäLk ìLî-Cøc-ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä§¨§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©

íéúðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì± §¥¤¨¦¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed eilry xacd oial gtepd mc`d oiaçôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©

,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBògtep `ed eilr -4Lnî äëk ¤©¦©§¨§¨¨¨©¨
,lynpa ±úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé íà¦¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©

.ïBéìòä ìáäxn`p eilry dlrnly ladd f` ribn epi` ± ¤¤¨¤§
."gtie"åéðôì õöBç éðçeøå éîLb øác íeL ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨
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äáåùúä úøâà
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
ïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô 'éçáî äëùîð
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰ הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!) -

מל' נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂהחיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה Â¯Â‰Ï˙הכתוב

שאינו  (אף אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על  - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
'ÈÓÈÙÓכשאדם עד"מ ה"ז (ÁÙÂ הכרת ענין אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין היותםÊ"Á‡Ïוכו') משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף ב"אגרת 4.נשמה
הסביר  שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה "

מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך ע"פ˙Â¯‰פעם, ניפוח).˙Â¯‰(שכן, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד (שו"ע
כד.5. כג, ירמיה
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"BãBák õøàä ìë àìî"e ,"àìî6,"dépî éeðt øúà úéì"å , ¨¥§Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥
,jxazi epnn iept `edy mewn oi` -ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©

,"ãBò ïéà úçzî õøàä,d"awd icrla -ìk àlîî eäéà"å ¨¨¤¦¨©¥§¦§©¥¨
,"'eëå ïéîìòixd ,'eke zenlerd lk z` '`lnn' jxazi `ed - ©§¦§

mewn lka `vnp d"awdy
jiiy `ly jk ,xac lkae
eilr xizqiy xac mey

,jxaziBîk àlà¤¨§
äéòLéa áeúkL7ék" : ¤¨¦©§¨¦

eéä íëéúBðBò íà¦£¥¤¨
ïéáì íëéðéa íéìécáî©§¦¦¥¥¤§¥

,íòhäå ."íëé÷ìà- ¡Ÿ¥¤§©©©
zepeerd geka yi recn
oia licadle zeqkl
:`ed ,zewl`l dnypd

íäL éôì,zepeerd ±ãâð §¦¤¥¤¤
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
Bîk ,ìkä úà äiçnä©§©¤¤©Ÿ§

áeúkL8øLà ìk" : ¤¨Ÿ£¤
íéîMa äNò 'ä õôç̈¥¨¨©¨©¦

"õøàáeminydn ,lkd ± ¨¨¤
epevxa `xap ,ux`d cr

,d"awd lyBîëe)§
,ìéòì øàaúpLwxta - ¤¦§¨¥§¥

,'càeäLoevxd ± ¤
,oeilrdúòtLä øB÷î§©§¨©

Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL¥£¨¨§¦§¨§
.(ã"eé ìLdrtydd xewn `ed 'ied myy oeeike ,'ied my ly ± ¤

`edy xac ixd ,mi`xapd lklcbp'ied my ly drtydd xewn
`ed ,(zepeerd oipr `ede)cbepn.dilr dqkne ziwl`d zeigl

zeigl ozep epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e
seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`däëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨
äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpkdnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay
ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn `id icedi
,sebd ly zinyb dzinl df xac f` `ian ,(oldl xiaqi jk ±

øîà úLøôa áeúkL Bîëe9àéää Lôpä äúøëðå" : §¤¨§¨¨©¡Ÿ§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî`edy ,`id "zxk"d oipr zernyn ,xnelk ± ¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp.à÷éc "éðôlî"±ipnn,`wec ¦§¨©©§¨
n zxkp `edy `id dzixkd zernynzeinipt`idy ,zewl`d

.'ied my (lirl xen`k)¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥¨¤¨¥
ïéîâBt ïä íéðt-ìk-ìòz` ±àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä ©¨¨¦¥§¦©¤¤©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBLedyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ± ¦§§¦©©©¦

dkyndd lagn edyn xqgy ,eppipra mb jk ;mewn eze`a
:oldl cin xiaqn owfd epaxy itk ,dnypd l` 'ied myny

â"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå,613 ±íéìáç §©¤¤¨¨¥¤¤¨¨¦©§©£¨¦
î ìeìk ìéòì-økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwcâ"éøz± ©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©

,613úBöî10devn lk - , ¦§
lagdn wc lag `id

,illkd-ñç øáBòLëe§¤¥©
äpäî úçà ìò íBìLå± §¨©©©¥¥¨

,zeevnd b"ixzn zg` lr
÷cä ìáç ÷ñôð± ¦§©¤¤©©
,devn dze` cbpky.'eëå§

xtqn miwqtpyke ±
milag ly xzei daexn
xaer `edy iciÎlr ,miwc
dnke dnk lr melyeÎqg
zeyilg znxbp ,zeevn
eli`e .laga dlecb
lagdy oipr `ed "zxk"
Î`pngx wqtpe zxkp elek

.olvilúøk áiça íb Cà©©§©¨¨¥
Ba ïéãò øàLð äúéîe¦¨¦§©£©¦

eîéLøä,myexd ± ¨§¦
-ìòå ,úé÷ìàä BLôpî¦©§¨¡Ÿ¦§©
ãò úBéçì ìBëé äæ-éãé§¥¤¨¦§©

íéLîçaiig `ed m` ± £¦¦
,zxkíéLL Bà`ed m` ± ¦¦

,miny icia dzin aiig
øúBé àìå äðL.df aewp onfn ±ì"æéøàä íLa áeúkM äîe) ¨¨§Ÿ¥©¤¨§¥¨£¦©

Ba äñðëpLicia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery ina ± ¤¦§§¨
,minyéwnä úðéça'eëå óleki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± §¦©©©¦§

`ed ixd la` ,dyxyn dzxkp eznyp ik ,zinipt zeig lawl
mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d zpigan zeig lawn
,dxe`kle) 'ied my ly ziniptd drtyddn dzxkp eznypyk
?dpy miyy e` miyngn xzei zeigl ixd did leki ,ef dpigan

(l"fix`d mya lirl xen`d ,`l` ±úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà¥¦§¨§©¥©§¦
óebä11mey x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d zpigany - , ©

,ziwl`d ytpdn myexéøééîe,xaecne ±,äðL íéLîç ãò- ©§¥©£¦¦¨¨
ig `ed jk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk

± etebaf`,"siwn"d zpiga ea dpyi:(ïn÷ìãk äfä ïîfa Bà©§©©¤§¦§©¨
d`a icedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk -
lawl ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd iciÎlr
,'ied mya dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn
xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly
gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n
.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy
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äáåùúä úøâà
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ג.6. ו, ב.7.ישעיה ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·ÏÚÂÙמקבל
Ê"‰ÂÚ·ע"י‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף בקו"א ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, עפמשנ"ת מובן ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות פרטי ולהבין ˘ËÈÏ"‡:11.ד"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר



פה fenz g"i ipy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ח שני יום
פרק ו  ,190 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîà å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy ,miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd iciÎlr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp dfay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvilÎ`pngx zxk ly

xacd rityn did `linne ,sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta .dpy miyy el

ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy drya

iciÎlr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi ipa

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'ied myzelbaipa ly mzeig s`e ,

dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki l`xyi

icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn

.'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny

icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle

,ab` ,xyt`nd xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
Lôð éãé-ìò ÷ø©©§¥¤¤
úðéçaî ,dcáì úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©¨¦§¦©
òôMä úeiîéðt§¦¦©¤©
óBñ-ïéà òétLnL¤©§¦©¥
íL éãé-ìò àeä-Ceøä©§¥¥
økæpk ,àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¦§¨

.ìéòì`l ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp m` ,`linne - §¥
oipr iciÎlry dryay ,xen`k ,zeigl jiyndl zleki dzid
ly eznypl 'ied myn "dkyndd lag" wqtpe zxkp zxk ly
.ezeig lawl zexyt` el dzid `l oky ,"ynn zn" did ,icedi

àúeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî eãøiL øçàì C ©§©©¤¨§¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨
,äðéëMä,`xg`Î`xhqe zetilwa zelba `id dpikydy - ©§¦¨

zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq ly oipr dfy
zetilwa4,:áeúkL Bîk5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,- §¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd epiid "mkn`"
zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi zqpk ,(a"p wxt
lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied myae .zeliv`c

,dnypl "dkyndd lag" `a myn ±úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©
äàzz à"ä úðéça,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äìL §¦©¥©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨

dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨
,dâðc úBøéôñ øNòayiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §¤¤§¦§Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr da yi ,aeh mb da8,
úBòétLnä9íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé-ìò úeiçå òôL ©©§¦¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòL íéøOäå- §©¨¦¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep" ztilwn d`a mzeigy

,mixyde,çîBvä ìëì íâåoipra z`haznd ,mzeig mby - §©§¨©¥©
ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev mdy ,dginv ly
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äáåùúä úøâà
íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ

äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,



fenzפו h"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ט שלישי יום
,ev 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìáç á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

,mixyde minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep"øîàîk§©£©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø10ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" : ©¥¦§¨¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥

."'eëå ìfî Bìe`e ea dknd ± dlrnl" ±ritynd ,"lcb el xn ©¨§
milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn dginvd oipr ea

ztilw iciÎlr mzeig
- okl ,"dbep"ìBëé éæàå©£©¨

éòLBôe àèBçä íb11 ©©¥§¥
úeiç ìa÷ì ìàøNé¦§¨¥§©¥©
úeiîäaä íLôðå íôeâì§¨§©§¨©©£¦
,"dbep" ztilwn ok mb ±
íéiç éìòa øàL Bîk§§¨©£¥©¦

,Lnîmzeig milawnd - ©¨
,"dbep" ztilw iciÎlr

áeúkL Bîk12miiwy - : §¤¨
`ed mc`dy avnìLîð"¦§©

."eîãð úBîäak± ©§¥¦§
,zendal minece mileyn

äaøcàåef `l ,jtidl ± §©§©¨
`edy calambleki

enk ,dtilwn ezeig lawl
miig mixac x`ye dnda

myn ezeig lawn `ed `l` ,dfd mleray mignev e`øúéa§¤¤
,æò øúéå úàN,dl`n xzei -LBãwä øäfî øàánä ét-ìò §¥§¤¤Ÿ©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨

ïBzçzä íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL ,éãe÷t úLøẗ¨©§¥¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨©©§
Bà øeaãa Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL òâøå äòLa§¨¨§¤©¤¤¨©§¥¥§©£¤§¦

'eëå äøáò éøeäøäa13xeaic daygn iyeal dylya ± §¦§¥£¥¨§
,dyrneìkä,elld zeigde rtyd lk ±úBìëéäî Bì òtLð ©Ÿ¦§¨¥¥¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà-àøèñämpyie ± ©¦§¨¨¢¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
zeigd d`a mdn ,`xg`Î`xhqe dtilw ly mipey zelkid
.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygne mixeaic ,miyrnl
úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©§¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥¨

àøçà-àøèñä,mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`f - ©¦§¨¨¢¨
,rx lyäMãwä úBìëéäî Bà14ìk úBòtLð íänL ¥¥¨©§ª¨¤¥¤¦§¨¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè úBáLçîmixeaic mb ,xnelk - ©£¨§§
.dyecwd zelkidn mzeig milawn dl` lky ,miaeh miyrne
äNò äæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤¨¨

'eëå "íé÷ìàä15.± ¨¡Ÿ¦§
xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg`Î`xhqe dtilwa
àøçà-àøèñä úBìëéäå§¥¨©¦§¨¨¢¨
íúeiç íé÷ðBéå íéìa÷î§©§¦§§¦©¨

úeLaìúäî¥¦§©§
ìzLäåòôMä úeìL §¦§©§§©¤©

,dâðc úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦§Ÿ©
cxeie `a rtyd ji`
cr dbixcnl dbixcnn
zelkida cxei rtydy

,"`xg` `xhq"däìeìkä©§¨
,dlelk "dbep" ztilw ±
àéä ,òøå áBè úðéçaî¦§¦©§©¦
,'eëå "úòcä õò" úðéça§¦©¥©©©§

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur zpiga -éòãBéì òãBpk©©§§¥
.ïçjynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil ± ¥

Î`xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg` myn
rx ly mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny ,"`xg`
mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna
"`xg`Î`xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd
xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk

iptn ,fr`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
lawn `ed okl ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
"Búìçð ìáç á÷òé"16 ©£Ÿ¤¤©£¨

áéúk17ly eznyp - , §¦
,lag enk `id icediìò©

ìáçä Bîk ,ìLî-Cøc-¤¤¨¨§©¤¤
äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨
íà ,ähîì éðMä BLàøå§Ÿ©¥¦§©¨¦
éðMä BLàøa íãà CLîé¦§Ÿ¨¨§Ÿ©¥¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî

äðäå
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו  אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי È¯Ó‚Ï"וצע"ק

"וכו'")". מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מאי "לכאורה
חידוש הוא שאדרבא – והביאור דאף‚„ÏÂקמ"ל?! ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה לקבל „Â‚‰כו' יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

ו)נכללת  לטוב מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות
ממש"כ  לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך בזמן Â˙ÂÈÁלעיל משא"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל יד.15.הבית, ז, ט.16.קהלת לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- קמ"ל חדש דדבר הסגנון "לכאורה



פז fenz h"i iyily mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bì øLôàL änk ïBLàøä BLàø íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯§©§©§¦¨¥©£¨©Ÿ¨¦©¨¤¤§¨
úðéçaî døB÷îe íãàä úîLð LøLa Lnî äëëå .CLnäì§¦¨¥§¨¨©¨§Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¦§¦©

äàzz à"ä,'ied my ly dpexg` 'd ±,ìéòì økæpädryay - ¥©¨¨©¦§¨§¥
,dxiar dyer `edyéLîî àeädúòtLä ãéøBîe C'd" ly ± ©§¦¦©§¨¨¨

eyxy myn ,"d`zz
,exewneåéNòî éãé-ìò©§¥©£¨

ãò åéúBáLçîe íéòøä̈¨¦©§§¨©
-àøèñä úBìëéä CBz¥¨©¦§¨

íMnL ,ìBëéák àøçà± ¨¢¨¦§¨¤¦¨
,`xg`Î`xhqd zelkidn

`edåéúBáLçî ìa÷î§©¥©§§¨
.åéNòîezexnle ± ©£¨

iaiigay ,lirl xiaqdy
lag" wqtp zezixk
,'ied myn "dkyndd
leki `ed ,`eti` ,cvik
jiyndl df lag iciÎlr
Î`xhql dwipi ztqez
`aeny `l` - ?`xg`
lagdn myexy ,zeciqga
,x`yp (lagd zeipevig)
dfÎiciÎlr leki `ed okle
dwipi ztqez jiyndl

."`xg`Î`xhq"aéðtîe¦§¥
éLînä àeä àeäL÷ìç ìèBð àeä ïëì ,äòtLää íäì C ¤©©§¦¨¤©©§¨¨¨¥¥¥¤

,Làøaleki `hegdy cala ef `l ,okl xy` .xzei lecb wlg - ¨Ÿ
xzei lawn `ed `l` ,`xg`Î`xhqe zetilwn ezrtyd lawl

drtyd.ïéáîì éãåzeciqga aezk okÎitÎlrÎs` ,`l` -18, §©©¥¦
gxkdd on seq seqyote`a wx leki icedi ik ,wqtiz drtyddy

df oi` ik ,jyenn onfl `le ,`xg`Î`xhqn ezrtyd lawl ipnf
df xac xikfd `"hily iaxd .zeig lawl eilr epnny mewnd
yiy ,l`xyi ipaa zay zxiny wefigl zekiiya ,dyecw dgiya
eilr ,zay lelign l"x d`ex `edy geeixdy ,icedil xiaqdl
,aeh zeidl leki `l geeixd levipe df geeix ly seqdy ,zrcl

zxinya dqpxt iciÎlr `wec od l`xyi ipaa dglvde dkxa ik
.llka dxezd ipice zay-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì19"'eëå íéòLøä úåìMî àì eðéãéa ïéà" :20mdy ± ¦§¨¨¥§¨¥Ÿ¦©§©¨§¨¦§
,aeha miig.ïaøçä øçà úeìbä ïîæa øîBìk ,à÷åc "eðéãéa"§¨¥©§¨§©¦§©©¨©©©ª§¨

zeig f` milawny iptn ±
.zetilwdnúðéça éäBæå§¦§¦©

,ìBëéák äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¦§¨
my ly "d`zz 'd"nyk
,zetilwa jynp 'ied
úBìëéäì òétLäì§©§¦©§¥¨
øLà àøçà-àøèñä©¦§¨¨¢¨£¤

.Cøaúé BLôð äàðN± ¨§¨©§¦§¨¥
ritydl d"awd jxhvi
xzei ,drtyd ztqez odl
y`xn odl avwed xy`n
ick ± z`fe ,dyecwn wepil
oipre dxigad oipr didiy

.dceardíãàäLëe§¤¨¨¨
¯ äðBëð äáeLz äNBò¤§¨§¨

íäî ÷lñî éæà± £©§©¥¥¤
,zetilwdnäòtLää©©§¨¨

éLîäLC,oda ±åéNòîa ¤¦§¦§©£¨
ék ,åéúBáLçîe©§§¨¦
øéæçî BúáeLúa¦§¨©£¦

.dîB÷îì äðéëMä úòtLädrtydd odn lhep edixde ± ©§¨©©§¦¨¦§¨
.okeza "dpikyd zelb" iciÎlr oda dkynpyeäæådlndy dn ± §¤

,(yecwd xdfdn 'c wxta lirl `aenk) "'d aeyz" `id "daeyz"
,"d`zz daeyz" `id "d`zz 'd" ly daeyeäàzz à"ä áeLz̈¥©¨¨

day ±áeúkL Bîëe ,úeìb úðéçaî21é÷ìà 'ä áLå" :E± ¦§¦©¨§¤¨§¨¡Ÿ¤
,jznyp xewn,EúeáL íò øîBìk ,"EúeáL úàenvr `ed - ¤§§§©¦§§

,jaey mr aeyiäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe22áéLäå" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¥¦
:"'eëå øîàð àìaeyi envr `edy `id dpeekde ,"aye" `l` - Ÿ¤¡©§

ay - ,zelbn ay icediy iciÎlr ,zelbdn"jiwl`"xewn
.zelbn ,dpikyd ,eznyp
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äáåùúä úøâà
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä
åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì
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כמה ˜˘‰ מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
ÌÈÂÈ˘) שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב כו'Â˜ˆ‰הענין ראשו קאמר (ולכן ),Â‰ˆ˜Âההמשכה

נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י שא"צ È˙Î·מלמעלמ"ט בפמ"ה (ולכן
- שקדמו וביאור ענין "כתיב")Ï‡לשלול "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - (בנוגע ¯‡˘Âמהנ"ל) הראש על פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע ' חדש)ÂÚÂ„לחיות) ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו ') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה (ולא
·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל כופל Ï·Á‰Óשתוריד ולזה ?
יעקבÏ·˜Óשמשם ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‰Ú¯˙20.אבות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ה קשה (דהרע"ב) הפי' (ברכות ·ÂÈ„È"דלשני ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:
דבשביל השלוה (2 א). מקבל Ô„¯ËÏז, הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - כו'

להיות יכול (וגם –·ÌÈÓÈÚחיות  ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות יצאנו ˘ÂÏ‰(וגם כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
.1239 עמוד להלן ראה ג.21.כו'". ל, א.22.נצבים כט, מגילה
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תמוז  כ' רביעי יום
פרק ז  ,192 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êøã íìåàå æ ÷øô,fv 'nr cr.'åëå äëãðå

æ ÷øtd epax xiaqd ,'e wxt ,mcewd wxta,"d`zz daeyz"y ,owf ¤¤
'ied my ly d`zz 'd z` aiydl `id dpeekd yecwd xdfd yexit itly

zepeere mi`hg iciÎlr ik ,dzelbn dpikyd zayd `id - dnewnl

`id) 'ied myny d`zz 'd ly drtyddy ,dpikyd zelb oipr dyrp

xewn ,(dpikyd zpiga

Î`pngx zkynp ,dnypd

dtilwd zelkid l` olvil

dpnn ,"`xg`Î`xhq"de

drya zeig mc`d lawn

,zepeere mi`hg dyer `edy

mc`d xifgn daeyz iciÎlre

z` xifgne drtydd z`

.dzelbn dpikyd

úîàä Cøc ,íìeàå§¨¤¤¨¡¤
äáeLz úðéçáì øLiäå§©¨¨¦§¦©§¨
äàzz à"ä ,äàzz©¨¨¥©¨¨
éðL íä ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¥§¥

.ììk Cøc íéøáciaxd - §¨¦¤¤§¨
jxc" owfd epiax ixac yxit (ycewd zegiyn zg`a) `"hily

jxcd idef `wecy - "xyide zn`ddxyide zizin`d
epax xn` ('` wxta cin) lirly dn it lr - d`zz daeyzl
mc`d m`y ,"`hgd zaifr" `ed daeyzd oipr xwiry ,owfd
ef ixd ,df `hg dyrn lr xzei xefgl `ly mly ala hilgn

) daeyz xak:`"hily x"enc` w"k zxrdyxec - o`ke"
j` ("'ek f"d `hgd zaifry s`y `l` - zekex` dpkde dcear
dpkda `ly d`a daeyzyk ixdy ,"zn`d jxc" df oi`
ok` xyt` ,(df wxta xiaqdl cner owfd epaxy xac) dni`zn

) `hgd zaifr lr mly ala hilgie daeyza xxerziyzxrd
:`"hily x"enc` w"kdl didz `l j` ,("'eke daeyz f"de"

df oi` `linne ,meiwzn`ik ,zn`,meiw el yiy xac `xwp
aezky enk1"crl oekz zn` zty" :2didz daeyzdy icke ,

azn`oeci dilr daeyzl dpkdd zyxcp (meiw dl didiy)
ajxc"y ,owfd epax xne` okl .df wxtzn`dd`zz daeyzl "

epaxy dne .oldl dze` xiaqn `edy dpkdd iciÎlr `id -
jxc" xne` owfdxyidzexxerzd didzy xyt` ik ,`ed "

iciÎlr `l` ,dxyi jxc iciÎlr `l `eazy j` ,zn`a daeyz
`edy xac zeidl dleki dnvr `idy daiq ,`idy daiq efi`
oa xfrl` 'x ly ezaeyza didy itk ,daeyzl dpkdn jtid
`l oipr iciÎlr dzid daeyzl ezexxerzdl daiqdy ,`icxec
,owfd epax o`k xne` okl ,f` el exn`y mixacd iciÎlre aeh

jxc"dyxyid`edy zepkdd iciÎlr `id daeyzl ribdl "

:md mixacd ipye .oldl oze` xiaqn,ãçàäoey`xd xacd - ¨¤¨
,daeyzd oiprl ribdlíéðBéìòä íéîçø øøBòì àeäly ± §¥©£¦¨¤§¦

,d"awdíéîçøä øB÷nîa`" ± zepiga izy opyi ,oky ± ¦§¨©£¦
"mingxd a`"e "ongxd3a`" :ongxda`d ,megxd a`d epiid "

,lekiak ,ea yiyzcn
a`" eli`e .mingxd

mingxdly a`d epiid "
,mingxxewn,mingxd

mingxd ,`id dpeekde
dlrnle milaben mpi`y

nzcn`idy mingxd
- dlewye dcecn
xxeriy `ed o`k yexitde
xzei dpeilrd dcnd z`
mingx" ,mingx ly

,"mipeilrdBúîLð ìò©¦§¨
äìôpL ,úé÷ìàä BLôðå§©§¨¡Ÿ¦¤¨§¨

änø àøâàî,deab bbn ± ¥¦§¨¨¨
`edy "seqÎoi`"n ,xzeia dpeilr dbixcnn xnelkíéiçä éiç©¥©©¦

àeä-Ceøadnypd dltp myne ±àz÷éîò àøéáì4xeal - ¨§¥¨£¦§¨
`l d`a dnypde ,zedeab od llka dbixcne "`xbi`" .wenr

`xbi`"n `l` ,mzq "`xbi`"ndnx,xzeia ddeab dbixcn ,"
xeaa `l` ,dpezgz dbixcn `edy ,mzq xeaa `l dltpewenr,

,àøçà-àøèñäå äàîhä úBìëéä ïäwxta xaqenk - ¥¥¨©ª§¨§©¦§¨¨¢¨
zepeere mi`hg iciÎlry ,mcewdzcxeizelkida dnypd

z` dilr xxerl mc`d lre ,"`xg`Î`xhq"de d`nehd
,mipeilrd mingxddøB÷î ìòå,dnypd ly ±,íéiçä øB÷îa §©§¨¦§©©¦

;àeä-Ceøa ä"éåä íL àeä`ed 'ied myy ,lirl xen`k - ¥£¨¨¨
ly drtydd mb zcxei dnypd zcixi iciÎlre ,dnypd xewn
zepngxdy ixd ,"`xg`Î`xhq"e zetilw ly zelba 'ied my

,'ied my `ed ,dnypd xewn lr mb `idáeúkL Bîëe5áLéå" : §¤¨§¨Ÿ
,"eäîçøéå ä"éåä ìàngxie" -ed,"'ied" my lr dpeekd " ¤£¨¨¦©£¥

,'ied my lr mingx xxeriy xnelkLeøtxxerl dpeekd dn ± ¥
:df ixd ± ?'ied my lr mingxíL úòtLä ìò íéîçø øøBòì§¥©£¦©©§¨©¥

ìzLpL ,àeä-Ceøa ä"éåäúBìëéä CBz äãøéå äìL £¨¨¨¤¦§©§§¨§¨§¨¥¨
,íúBéçäì íéàîhä àøçà-àøèñä,zeig oda jiyndl - ©¦§¨¨¢¨©§¥¦§©£¨

LBðà äNòî éãé-ìò,mi`hgd ±åéúBáLçîe ,åéúBìeaçúå ©§¥©£¥¡§©§¨©§§¨
;úBòøämikiynn ,cala zerx zeaygn iciÎlr mb ,oky - ¨¨

,"`xg`Î`xhq"a zeigáeúkL Bîëe6"íéèäøa øeñà Cìî" : §¤¨¤¤¨¨§¨¦
,mihdxa xeyw ,mlerd jln ,d"awd ±'eëå àçî éèéäøa7, §©¦¥Ÿ¨§

:`"hily x"enc` w"k yexitoet orbpeliiht` ± qrhrx`w ic"
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äáåùúä úøâà
íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã

'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
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יט.1. יב, ˘ËÈÏ"‡:2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספי"ג ˘ËÈÏ"‡:3."וכבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וש"נ א. כג, נשא "לקו"ת

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דע"י ברש"י ואיתא - גג התיבה נשמטה שבש"ס וברש"י ב. ה, חגיגה הש"ס ז.5."ל' נה, ישעיה

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע שם. הצ"צ ועיין ו. ז, ˘ËÈÏ"‡:7."שה"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ת"ו לתקו"ז "הוס'
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,"(mind ma mivxy mihdx c"r) zeaygn ic otiel qr e`ee gen
gd zeaygna ,xnelkzeaygnd iciÎlr mby ,gend ly zetle

d df iciÎlr dpd ,zerx zeaygn od m` ,gena zetlegdjln
,'ied myny drtydl zelb `ian df ,xeq`úðéça àéäúeìb ¦§¦©¨

,äðéëMä,dpikydy - ©§¦¨
zpigazekln,zeliv`c

,zelba dfÎiciÎlr d`a
.ìéòì økæpkwxta ± ©¦§¨§¥

mcewd8.äæì ìbñîä ïîæe§©©§ª¨¨¤
yibxdl mc`d lkeiy ±
eznyp lry zepngxa
xxerle ,dxewn lre
onfd ,mipeilrd mingx

,jkl lbeqndàeä
Bîk ,'úBöç ïewú'a§¦£§
,äøòäa 'øecq'a áeúkL¤¨©¦§¤¨¨
eäæå .úeëéøàa íL ïiò©¥¨©£¦§¤

:íL áeúkLoewiz"a - ¤¨¨
"zevgúøèò äìôð"¨§¨£¤¤

ék eðì àð éBà ,eðLàøŸ¥¨¨¦
."eðàèçiciÎlry ± ¨¨

zltep ,mi`hgd
.dnypd xewn ,"dxhr"d
-LBãwä àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨©¨
"áeìò Cìî" àeä-Ceøä¤¤¨

'úBìëéä é÷øô'a9Bîk , §¦§¥¥¨§
,ì"æ ÷"îøä áúkL.dkxal epexkf exiaecxew dyn iax -ék ¤¨©¨§©©¦

äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéà10zelkida dpikyd zelbn ± . ¥§¤§¨¦¤
."`xg`Î`xhq"de d`nehdìékNnä ïðBaúé øLàk èøôáe¦§¨©£¤¦§¥©©§¦

ïéîìò ìk àlîî ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâalk dign ± ¦§ª©¥¨§©¥¨©§¦
,`xapl zn`zen zinipt zeiga zenlerd,ïéîìò ìk ááBñå- §¥¨©§¦

ef zeig ,mdn dlrnly zeiga mze` dign ,zenlerd lk siwn
,zenlerd lr "siwn" ly dpigaa wx `idéôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦

Búðáäå BìëN øeòLÎjexa "seqÎoi`" zlecba wnrzi ±,`ed ¦¦§©£¨¨
:ãàî ãàî äæ ìò øîøîúé,d"awd ly ezelcb epiada ,oky - ¦§©§¥©¤§Ÿ§Ÿ

,dxewn lre eznyp lry dlecbd zepngxd z` yibxi f` wx
eilr rityn df ixd ± yiieane zelba `vnpy "jln"d edine
zn`d jxc" mdy mixacd ipyn oey`xd df .dlecb zexixn

.d`zz daeyzl "xyide,éðLäå:`ed ,ipyd xacd -Lháì §©¥¦§©¥

÷ø àéä dúeiç ìk øLà ,àøçà-àøèñå ätìwä òéðëäìe§©§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨£¤¨©¨¦©
,ääaâäå úeqb úðéça,dze` mixaeye miripknyk ,`linne - §¦©©§©§¨¨

,dzeig z` dpnn milhepáeúkL Bîk11øLpk déaâz íà" : §¤¨¦©§¦©©¤¤
,"'Bâå- okleéäBæ ¯ Lnî øôò ãò äòðëääå Lehaäå §§©¦§©©§¨¨©¨¨©¨¦

.dìeháe dúúéîly ± ¦¨¨¦¨
Î`xhq"de dtilwd

."`xg`,eðéäåiciÎlr - §©§
z` miripkne mixaey dn
Î`xhq"de dtilwd

?"`xg`éãé-ìò± ©§¥
envr axwa lret mc`dy
,"äkãðå øaLð áì"¥¦§¨§¦§¤
åéðéòa äæáð" úBéäìå§¦§¦§¤§¥¨

,'eëå "ñàîðitk oky - ¦§¨§
wxta xaqedywlga h"k

mb ,mc`d xwir ,oey`xd
mc`a hxtae ,ipepiaa
eytp `ed ± `hegd
`edy iciÎlre ,zindad
mb ixd zxayp ,xayp
d`ad) zindad eytp
ÎiciÎlry ixd ,(dtilwn
z` ripkne xaey `ed df
."`xg`Î`xhq"e dtilwd
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

LBãwä12÷eñt ìò13: ©¨©¨
,"'eëå äkãðå øaLð áì ,äøaLð çeø íé÷ìà éçáæ"edn - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤§

gex zxayp ,"dxayp gex" yi xy`k ± ?miwl` myl gafd
al" iciÎlr ± ?ef gex zxayp dn iciÎlre ,`xg`Î`xhqd

l mc`l yiy dfÎiciÎlr ,"xaypcin yxtn `edy itk ,xayp a
,oldlì àeä ¯ äîäaä ïî ïaø÷ ìk ékúcî àéä ,ä"éåä íL ¦¨¨§¨¦©§¥¨§¥£¨¨¦¦©

,íéîçøäaixwi ik mc`" :'ied my zepaxwa xkfp cinz okl - ¨©£¦
oaxw mkn"'iedlgegip gix" ,"'iedl,dneckeì ìáàíL £¨§¥

íà-ék ,äîäa ïaø÷ ïéáéø÷î ïéà ¯ ïécä úcî àéä ,íé÷ìà¡Ÿ¦¦¦©©¦¥©§¦¦¨§©§¥¨¦¦
miwl` myl "gaf"d ok edn ±:`"hily x"enc` w"k zxrd)

?("miwl` igaf" o`k azkcìäàîhä çeø øéáòäìe øaL §©¥§©£¦©©ª§¨
"äøaLð çeø" eäæå ,àøçà-àøèñäågaf ,"miwl` igaf" edf ± §©¦§¨¨¢¨§¤©¦§¨¨

.miwl` myléàäåál"äLk ?"àøçà-àøèñ"ä çeø äøaLð C §©¥¦§¨¨©©¦§¨¨¢¨§¤©¥
'eëå "äkãðå øaLð14. ¦§¨§¦§¤§
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äáåùúä úøâà
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åëå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð

.'åëå äëãðå
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.8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰([נג א' ע' ח"ב נ"ך [אוה"ת 22 ע' איכה להצ"צ – לשם (ובהגהות פמ"ה בח"א בכ"ז לעיין "ויש
וכו'". ˘ËÈÏ"‡:9.בהשינויים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."10."פי"ח:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ היראה ש' (ר"ח מזה גדול כו' "נקרא

קעג)". סי' חאגיז לר"מ חכמים משנת ובס' הלל, מע' האותיות ש' בשל"ה הובא – הרמ"ק היינו "מורי" בשם – מט,11.ספ"י ירמיה
ד. א, עובדיה ˘ËÈÏ"‡:12.טז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א ה, יט.13."ויקרא נא, ˘ËÈÏ"‡:14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– "ג"כ
מזה"ק". מהמובן
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תמוז  כ"א חמישי יום
,fv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áìä øáùð êéàäå,194 'nr cr.(òãåðë

éàäåéãé-ìò àeä øéòfî èòî ,äpä ?äkãðå álä øaLð C §©¥¦§¨©¥§¦§¤¦¥§©¦§¥©§¥
úBpòúäì çk eðì ïéàL älà eðéúBøBãa ,úBiðòúå íéôebñ¦¦§©£¦§¥¥¤¤¥¨Ÿ©§¦§©

,Cìnä ãåãk äaøäixnbl xiqd dfÎiciÎlre ,daxd mvy - ©§¥§¨¦©¤¤
,dtilwd cvny zindad eytp z`-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk§©£©©¥¦§¨

äëøáì15÷eñt ìò16: ¦§¨¨©¨
¯ "éaø÷a ììç éaìå"§¦¦¨©§¦§¦

úéðòúa BâøäLbxdy ± ¤£¨§©£¦
,ziprza rxd xvid z`
epgeka oi`y ,ep` eli`e
hrn wx ,daxd mevl
zeiprz iciÎlr `a xirfn

.mitebiqeøwò Cà©¦©
úBéäì ,álä úòðëä©§¨©©¥¦§
úøáòäå äkãðå øaLð¦§¨§¦§¤§©£¨©
-àøèñå äàîhä çeø©©ª§¨§¦§¨
úBéäì àeä ,àøçà̈¢¨¦§
"àðaLçc éøàn"î¦¨¥§ª§¨¨

,úòcä ÷îòazeyrl - §Ÿ¤©©©
dyery itk ,wcv oeayg

lralra'd ,oeaygd
el rbepy ,envr 'ziad

,xzeia oeaygd÷éîòäì§©£¦
äòL Búðéáe Bzòc©§¦¨¨¨

úçà17Bà íBé ìëa ©©§¨
,'úBöç ïewz' éðôì äìéì©§¨¦§¥¦£
ìòtM äîa ïðBaúäì§¦§¥§©¤¨©

,ìéòì økæpk ,äðéëMä úeìb úðéça åéàèça äNòå- §¨¨©£¨¨§¦©¨©§¦¨©¦§¨§¥
,dpikyd zelbl minxeb mi`hg iciÎlryø÷òì [íøâ] íâå§©¨©©£Ÿ

,àeä-Ceøa íéiçä éiçî úé÷ìàä BLôðå BúîLðd"awdn - ¦§¨§©§¨¡Ÿ¦¥©¥©©¦¨
,miigd iig `edyïä ,úånäå äàîhä íB÷îì dãéøBäå§¦¨¦§©ª§¨§©¨¤¥

úéNòðå ,àøçà-àøèñä úBìëéä,dnypd ±äákøî úðéçáa ¥¨©¦§¨¨¢¨§©£¥¦§¦©¤§¨¨
íäéìàdlha jk ,dze` bidpnd akexl dlha dakxny enk ± £¥¤

,dzeig z` zkyen `id odn zetilwle d`nehl eznypìa÷ì§©¥
.ìéòì økæpk ,Bôeâì òétLäì úeiçå òôL íäîrtydy ± ¥¤¤©§©§©§¦©§©¦§¨§¥

`edyke ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'n mi`a ,`hegd sebl zeigde
,xayp ale ald zrpkd ea zxvep ,df lka wnrzne opeazn

gafd edf lirl xn`py itky18.miwl` myleøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø19,"íéúî íééeø÷ íäéiça íéòLø" : ©¥¦§¨¦§¨¨§¨¦§©¥¤§¦¥¦

øîBìka dpeekd ,"mdiiga" ±jezzeigdy ,mdly zeigd §©
,dzin ly oipr `id dnvrúånä íB÷nî íéëLîð íäéiçL¤©¥¤¦§¨¦¦§©¨¤

,äàîhäåzelkidn - §©ª§¨
ly oipr ,"`xg`Î`xhq"d
zeigd jtid ,zene d`neh

.dyecw lyäî ïëå)§¥©
áeúkM20íéúnä àì" : ¤¨Ÿ©¥¦

âòì"k Bðéà ,"'Bâ eììäé§©§¥§Ÿ¥
íBìLå-ñç "Løì21oi` - , ¨¨©§¨

,ynn miznl dpeekd
mizn lr mixne`yk ,oky
mileki md oi`y ynn
jka yi ,'d z` lldl

,mdl brl meynàlà¤¨
íéòLøä ìò äðekä©©¨¨©¨§¨¦
,íéúî íééeø÷ íäéiçaL¤§©¥¤§¦¥¦
oi`y ,mixne` mdilre -
,'d z` lldl mileki md
íúBà íéìaìánL¤§©§§¦¨
íãBòa úBøæ úBáLçîa§©£¨¨§¨
íéöôç íðéàå ,íòLøa§¦§¨§¥¨£¥¦

.(òãBpk ,äáeLúa± ¦§¨©©
dvex ryxdy drya mby
milalan ,'d z` lldl
jk meyne ,irack `di `l leliddy ,zexf zeaygna eze`
jixv ,xen`d lk dpd ."'eb elldi miznd `l" mdilr mixne`
z` zxk `edy opeazn `edyk ,"xayp al" zeidl eze` `iadl
dze` cixede ,`edÎjexa miigd iign ,ziwl`d eytpe eznyp
zxk ea yiy xeqi` lr xary ina z`fe ± d`nehe dzin mewnl
dfÎiciÎlr zzxkp ,lirl xaqedy itky ,miny icia dzine
lr xar `ly in mby ,owfd epax siqen ,oldl .dyxyn ytpd
`evnl `ed mb leki ± miny icia dzin e` zxk ea yiy xeqi`
itk `nbeca ,miigd iign ziwl`d eytp z` zxky ,envr z`

:miny icia dzina e` zxka `ed xacdy
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äáåùúä úøâà
èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì [íøâ] íâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åë åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúá
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.15:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"א בח"א גם וכנזכר בסופה. ברכות כב.16."ירושלמי קט, ‡„ÂÓ"¯17.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."התפלה קודם השהי' וע"ד אחת שעה שהכוונה י"ל שבדוחק "זבח"18."אף במלה כאן משתמש הזקן שרבנו מה על

"קרבן") ˘ËÈÏ"‡:(ולא È·¯‰ ¯ÈÚÓ."כתיב לא אלקים קרבן – שם בזה"ק ב.19."ראה יח, יז.20.ברכות קטו, ‰Ú¯˙21.תהלים
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."(א יח, (ברכות כו' יהלך לא שאחז"ל כ"כ ועד הוא גמור "דאיסור



צי fenz a"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב שישי יום
,194 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øáò àìù éî óàå,gv 'nr cr.ïìåë

éãéa äúéî ïBò ìò àì íâå ,úøk ïBò ìò øáò àlL éî óàå§©¦¤Ÿ¨©©£¨¥§©Ÿ©£¦¨¦¥
,àðåb éàäëe äìháì òøæ úàöBä àeäL íéîL,dnecke - ¨©¦¤¨©¤©§©¨¨§©©§¨

àlàlr xar ±øçàî ïë-ét-ìò-óà ,úBl÷ úBøáò øàL ¤¨§¨£¥©©©¦¥¥©©
úîéât ìLîëå ,úé÷ìàä Lôðå äîLpa íéîâBt ïäL¤¥§¦©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¦©

,íéwc íéìáç ú÷éñôe§¦©£¨¦©¦
ìéòì økæpk,'d wxta ± ©¦§¨§¥

ly "dkyndd lag"y
lag enk `ed ,dnypd
(613) b"ixzn xefyd
`edy dryae ,zelizt
b"ixzn zg` lr xaer
wezipk df ixd ,zeevnd

,lagdn zg` dliztéøä£¥
ìBëé íéàèçä éeaøa§¦©£¨¦¨
åàìa Bîk íât úBéäì¦§§¨§§¨
Bà úøk Ba LiL ãçà¤¨¤¥¨¥
úìéôëa elôàå ,äúéî¦¨©£¦¦§¦©
úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©

ãàî22ìéLîäL Bîk , §Ÿ§¤¦§¦
ïðòì íéàèçä àéápä©¨¦©£¨¦§¨¨

ìéôànä,lr ±øBà ©©£¦
áeúkL Bîk ,LîMä23: ©¤¤§¤¨

éòLt áòë éúéçî"¯ "E ¨¦¦¨¨§¨¤
,úBøeîç úBøáò íä¥£¥£
úéîéðt ïéa [íéìécánä]©©§¦¦¥§¦¦
ä"éåä íL úòtLä©§¨©¥£¨¨
Lôpì àeä-Ceøä©¤¤
ïðò úìcáäk ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¨©¨¨
ïéa ìécánä ,CeLçå áò̈§¨©©§¦¥
íéøcìå õøàì LîMä©¤¤¨¨¤§©¨¦

äéìò24;ìLî-Cøc-ìò- ¨¤¨©¤¤¨¨
:aezky dneïðòëe"§¨¨

éúàhç"E- ,jiz`hg ,izign ,lw oprk ±úBl÷ úBøáò ïä ©Ÿ¤¥£¥©
Leì÷å ì÷ ïðò úìcáäk íéìécánä ,åéá÷òa Lc íãàL¤¨¨¨©£¥¨©©§¦¦§©§¨©¨¨©§¨

,äfä ìLnaL Bîk ,äpäå .ìLî-Cøc-ìòxe` ieqikn - ©¤¤¨¨§¦¥§¤©¨¨©¤
,ynydúBvçî ïBlça LîMä øBà ãâð íãà íéNî íà¦¥¦¨¨¤¤©¤¤©©§¦

,ãàî áøì úBLeì÷e úBl÷,zewc zeax zevign -ïä ©§¨Ÿ§Ÿ¥
úBìéôàî,ynyd xe` lr ±øúBéå ,äáò úçà ävçî Bîk ©£¦§§¦¨©©¨¨§¥

,jkn ±ìLîpa àeä Lnî äëëåmipprl zeleynd zexiara ± §¨¨©¨©¦§¨

,ynyd xe` lr miairnd.åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ìëa± §¨£¤¨¨¨©£¥¨
iptn la` ,zexeng zexiark eipira miaygp mpi` mdy z`tn
zevign daxd enk df ixd ,zeax minrt mdilr xaer `edy
dvign xy`n xzei e` ,dar zg` dvign enk zeqknd zewc

,dar zg`ïkL-ìkîe± ¦¨¤¥
zepeerdúBîñøôîä©§ª§¨

-íðBøëæ eðéúBaø éøácî¦¦§¥©¥¦§¨
Lnî ïäL ,äëøáì¦§¨¨¤¥©¨

âå äøæ-äãBáòkéel ©£¨¨¨§¦
,íéîc úeëéôLe úBéøò£¨§¦¨¦

Bîk25ïî ïéò úîìòä §©§¨©©¦¦
áeúkL Bîk ,ä÷ãvä26: ©§¨¨§¤¨

øáã äéäé ït Eì øîMä"¦¨¤§¤¦§¤¨¨
,"'Bâ ìòiìá Eááì íò- ¦§¨§§¦©©

,dwcv ly oiprn rpnidl
,"ìòiìá"emixne` - §¦©©

,l"f epizeaxéãáBò àéä¦§¥
íéìéìà úãBáò27,'eëå- £©¡¦¦§

on oir znlrdy ixd
enk zaygp dwcvd

;dxfÎdcearøtñnäå§©§©¥
ì àéä ,Bøáç úeðâaïBL ¦§£¥¦¨

-äãBáòk äìe÷Mä ,òøä̈©©§¨©£¨
úBéøò éelâå äøæ̈¨§¦£¨

íéîc úeëéôLe28ìëå , §¦¨¦§¨
ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥

äøæ-äãBáò29éî ïëå , £¨¨¨§¥¦
çeøä úeqb Ba LiL30, ¤¥©¨©
,àøîba úBaø äpäëå- §¨¥¨©©§¨¨

oi` yperd iably zexnl
zenec el` zexiar
ribn dilr) dxfÎdcearl
iabl j` ,(el` zexiar lr okÎoi`yÎdn ,oic zia zzin ixd
mixengd mi`hgl zenec od ,ytpa zenbet ody ipgexd mbtd

,minc zekitye zeixr ielib ,dxfÎdcear ±äøBz ãeîìúå± §©§¨
dlewy dxez cenlz lehia ly dxiard,ïlk ãâðklk cbpk - §¤¤ª¨

,zexen`d zexiardäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk31: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
."'eëå äøæ-äãBáò ìò àeä-Ceøa-LBãwä øzå"zeixr ielib ± ¦¥©¨¨©£¨¨¨§

lk iciÎlry ixd ."dxez lehia oer lr xzie `le minc zekitye
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äáåùúä úøâà
íâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åë ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת„‡„‰"Ê"וכידוע דאיסור (˙ÂÁÙ
¯ÂÚÈ˘ÎÓ."(כדלקמן "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה מד,23.אבל ישעיה

˘ËÈÏ"‡:24.כב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דרים) נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. "לכאורה
˘ËÈÏ"‡:25.עלי')". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א סח, ט.26."כתובות טו, ˘ËÈÏ"‡:27.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גמרא ע"פ הוא "ע"כ

ב". קיא, וסנה' ˘ËÈÏ"‡:28.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, ראה 30.זח"ב
א. ה, ה"ז.31.סוטה פ"א חגיגה ירושלמי (בתחלתה). ב' אות רבה לאיכה פתיחתא



fenzצב b"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג קודש שבת יום
פרק ח  ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøçà äðäå ç ÷øô,gv 'nr cr.'åëå åúôôìî

e` zxk oda yiy zexiar opi` ody zexnl ± elld zexiard
ziwl`d ytpd z` zewzpn od okÎitÎlrÎs` ,miny icia dzin

.`edÎjexa miigd iiga dxewnnòîL úàéø÷a eøcñ ïëìå§¨¥¦§¦§¦©§©
ähnä ìòL32.'eëå ïéc-úéa úBúéî òaøà åéìò ìa÷ì ,± ¤©©¦¨§©¥¨¨©§©¦¥¦§

,wpge bxd ,dtixy ,dliwq
xar `ly in lr mb z`fe
zexiar lr mrt s`
ik ,oicÎzia zzin oypery
zexiar daxd opyi
enk ytpa zenbetd
yper oda yiy zexiard

;oicÎzia zzinãálî¦§©
,ãBqä ét-ìòLitÎlr - ¤©¦©

,"dlaw"díâBtä ìk̈©¥
íL ìL ã"eé úBàa§¤¥

à"ä úBàa íâBtäå ,äìé÷ñ áiçúð elàk ¯ ä"éåä± £¨¨§¦¦§©¥§¦¨§©¥§¥
,'ied my ly dpey`xd,äôøN áiçúð elàkmbetde -úBàáe §¦¦§©¥§¥¨§

å"éå,'ied my ly ±,âøä áiçúð elàkmbetde -úBàáe ¨§¦¦§©¥¤¤§
à"ä33äðBøçà,'ied my ly ±ìhánäå ;÷ðç áiçúð elàk ¥©£¨§¦¦§©¥¤¤§©§©¥

ïélôúe ,ã"eé úBàa íâBt ¯ òîL úàéø÷zevn lhand ± §¦©§©¥§§¦¦
mbet ,oilitz,à"ä úBàa,'ied my ly dpey`xd -úéöéöå± §¥§¦¦

mbet ,ziviv zevn lhand,å"éå úBàa,'ied my ly -älôúe §¨§¦¨

mbet ,dltz zevn lhand ±à"ä úBàamy ly dpexg` ± §¥
,'ied.'eëåyiy zexeng zexiar mey lr xar `l m` mb ,ixd ± §

"dlaw" itÎlry zexg` zexiar mb opyi ,oicÎzia zzin oda
oda yiy zexengd zexiard ly dcn dze`a ytpa zenbet
lr okle .oicÎzia zzin
envr lr lawl mc`d
rax` ,rny z`ixwa
owzl ick ,oicÎzia zezin
.eytpa mbty mbtd z`
ìékNnä ìBëé äfîe¦¤¨©©§¦

ãîììxywa ±ìøàL ¦§Ÿ¦§¨
,íéàèçå úBðBò-zxrd £©£¨¦

`"hily x"enc` w"k:
± mikiiy ze` dfi`l"
zezin 'cn dfi`l `linae

- "c"a:ïlk ãâðk äøBz ìeháemc`d leki df lkn dpd - ¦¨§¤¤ª¨
iciÎlr mb mbty mbta ezrca ezeppeazda ,"xayp al"l ribdl
icia dzine zxk ea yiy `hg iciÎlr wx `le) mixg` mi`hg
al"d ± "d`zz daeyz"l `iand ipyd xacd edf .(miny
Î`xhq"de "d`nehd gex" z` xiqne xaeyd ,el yiy "xayp
dhxga ,"zn`"a daeyza xefgl f` el xyt` `linne ,"`xg`

.`adl lr daeh dlawe xard lr

ç ÷øtmieednd mixac ipy owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
zeppeazdd - :"d`zz daeyz"l ribdl dxyide zizin`d jxcd

ytpd oeayge - ;(eznyp xewn lre) eznyp lry dlecbd zepngxa

ytp oeayg ;ei`hg iciÎlr mxb `edy ,dpikyd zelb oipra ezewnrzde

zeidl mc`d z` `ian ,df

al el yiy ,"xayp al" lra

z` xaey `ed jkae ,xeay

."`xg`Î`xhq"d gex

ú÷îòä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©£¨©
,ìéòì økæpä ìëa úòcä©©©§¨©¦§¨§¥
lry dlecbd zepngxa -
lre ziwl`d eytp
Îlr mxby dnae ,dxewn

ei`hg iciLwáì ìëeé©§©¥
àaìc à÷îòî úîàa± ¤¡¤¥ª§¨§¦¨

:weqtay dywad z` ,ald wnernéîçø áøk"éòLô äçî E §Ÿ©£¤§¥§¨¨
"'Bâå1,oewiz" zrya mixne`y mildzd wxta weqt ixd df - §

onfd `ed mdiptly ,"dhnd lry rny z`ixw"a mbe "zevg

oeayg ixg` ixd .(lirl xn`y itk) ytpd oeaygl lbeqnd
,dhnd lry rny z`ixw iptl e` zevg oewiz iptly ytpd

dywa zn`a ywal mc`d lekief.a Baìa òáwz éæà ékúîà ¦£©¦¨©§¦¤¡¤
,äìòîlLå BLôðaL úe÷ìà úðéça ìò úeðîçøä ìãb- Ÿ¤¨©£¨©§¦©¡Ÿ¤§©§§¤§©§¨

,eznyp xewnaøkæpk©¦§¨
.ìéòì± 'f wxta ± §¥

lr mb `id zepngxdy
lr mbe ziwl`d eytp
.dlrnl eznyp xewn
íéîçø øøBòé äæáe¨¤§¥©£¦
úBcî â"éî íéðBéìòä̈¤§¦¦¦
úBëLîpä ,íéîçøä̈©£¦©¦§¨
-Ceøa ïBéìòä ïBöøî¥§¨¤§¨
ìL Böe÷a æîøpä ,àeä©¦§¨§¤

,ã"eé,'ied my ly -
íL úBiúBàî úòtLpä äòtLää úðéçaî äìòî äìòîlL¤§©§¨©§¨¦§¦©©©§¨¨©¦§©©¥¦¥

.ä"éåäzenbetd zexiar opyi ,'f wxt ,mcewd wxta xen`k ± £¨¨
,mbtd iciÎlre ± 'eke `"d ze`a e` 'ied my ly c"ei ze`a
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú

äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà
áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åëå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
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.32:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ראה) ותשובה הנפש חשבון גם ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
ספ"ז)". ח"א ˘ËÈÏ"‡:33.ג"כ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מובא – [בסידורו נד. בגימ' שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע

מילוי]". ג.1.בלא נא, תהלים



צג fenz b"k ycew zay mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jynpe ,icedil zeig d`a dpnny ,'ied myn drtydd zwqtp
jiynn `edy drya j` ."`xg`Î`xhq"e 'dtilw'l zeig dpnn
oevxdn ze`a ody ,mingxd zecn b"in mipeilrd mingx
zeize`a oewizd dfÎiciÎlr `a ± 'ied myn dlrnly oeilrd

zrtydae 'ied my ly
itk ,eznyp lr 'ied my
:cin hxtn owfd epaxy

ïëìåze`a ody iptn ± §¨¥
,ef dbxcnúBcî â"éä©¦

ìk íéwðî íéîçøä̈©£¦§©¦¨
áeúkL Bîëe ,íéîâtä2: ©§¨¦§¤¨

:mingxd zecn b"i iabl -
ïBò àNð","äwðå òLôå Ÿ¥¨¨¤©§©¥

ä÷éðé ïéà áeLå§¥§¦¨
íéðBöéçäì,zetilwl ± §©¦¦

ìéòì økæpk ,äàzz à"ä úòtLäî àøçà-àøèñäå± §©¦§¨¨¢¨¥©§¨©¥©¨¨©¦§¨§¥
my ly d`zz 'dn dwipi odl yi ,zepeerde mi`hgd iciÎlry
z` xacd dwpn ± mingxd zecn b"in jynp xy`k j` .'ied

.d`zz 'dn dwipi xzei odl oi`e mirytde zepeerdäæáe)¨¤

.(ïéáîì éãå ,å"äéa ãçéúäì ,dîB÷îì äàzz à"ä áeLz± ¨¥©¨¨¦§¨§¦§©¥§§©©¥¦
dpexg`d `"ddy ± "'d aeyz" ± "daeyz" dlnd zernyn idef
'ied mya dl zencewd zeize`d yelyl day 'ied my ly

.oz` zcge`n zeidlnî ïëåLdyrp ±úé÷ìàä Lôpa ähîì §¥©¨§©¨©¤¤¨¡Ÿ¦
ïéà áeL ,íãàaL¤¨¨¨¥

,"íéìécáî íëéúBðBò"- £¥¤©§¦¦
,zewl` oial ytpd oia

áeúkL Bîëe:2b"i iabl - §¤¨
:mingxd zecn"äwðå"± §©¥

l"f epinkg miyxtn3-
,"íéáMì àeä äwðî"§©¤©¨¦
íLôð úBwðìe õçøì¦§Ÿ§©©§¨
íä ,íéàBvä íéLeálî¦§¦©¦¥

íéðBöéçäzetilwd ± ©¦¦
Îlr mc`d z` zetiwnd

,zepeere mi`hg iciàøîba áeúkL Bîk4:."'eëå ezôtìî"± §¤¨©§¨¨§©§©§
`hegd mc`l yeal ziyrpe mc`d z` dtiwne zttln dxiard
yeal enk mc`d z` dtiwnd ,dxiard ly d`nehl dpeekde ±

.dl` mi`ev miyealn eze` dwpn daeyzde ±
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äáåùúä úøâà
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì

.'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë
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יח.2. יד, א.3.שלח פו, ב.4.יומא ג, סוטה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc `nei(iying meil)

,meidLeðòdilréepéò ,úøk,xengdïkL ìk àì ,Bììkî øzeä àlL ¨¨¥¦¤Ÿ©¦§¨Ÿ¨¤¥
e .zxk yepryøîàð änìjgxk lr ,iepira yperäðôeîick ,`ed ¨¨¤¡©§¤

äpnî ïeãìå LéwäìaLðBò øîàðå éepéòa LðBò øîàð .äåL äøéæb §©¦§¨¦¤¨§¥¨¨¨¤¡©¤§¦§¤¡©¤
.øéäæäå Lðò éepéò óà ,øéäæäå Lðò äëàìn äî ,äëàìîa¦§¨¨©§¨¨¨©§¦§¦©¦¨©§¦§¦

:`xnbd dywnCøôéîì àkéà,df xnege lw mbäëàìîl äî`idy ¦¨§¦§©©¦§¨¨
,dxengéepéòa øîàz ,íéáBè íéîéå úBúaLa úâäBð ïkLlwdBðéàL ¤¥¤¤§©¨§¨¦¦Ÿ©§¦¤¥

.íéáBè íéîéå úBúaLa âäBðoi`y `lew yi cg` lkay oeike ¥§©¨§¨¦¦
.mipten mpi`e ,mdipy z` aezkl dxezd dkixv ,exiaga

:`xnbd zvxzn,àpz éàä ,àðéáø øîàc dey dxifbn'íöò' 'íöò' ¨©¨¦¨©©¨¤¤¤¤
øîbxn`p iepir ypera .iepira dxdf`(hk bk `xwie)mFId mvrA' ¨©§¤¤©

dk`ln ypera mb oke ,'dGd(l bk my)dk`lnay myk ,jkitl . ©¤
'mvra' zaizy gxken :`xnbd dtiqene .ok iepira s` ,xidfd

äðôeî.`idCøôéîì àkéà ,äðôeî àì éàcef dey dxifb lr §¤§¦Ÿ§¤¦¨§¦§©
ïðéëøôãkminie zezaya zbdepy itl dxeng dk`lny ,lirl ¦§©§¦¨

:`xnbd zx`an .iepir lr dpnn cenll oi`e ,miaehééàì,ok` - ¨¥
äðôeî ééeðôàixdy .`ida éáéúk éàø÷ äMîçxeqi`äëàìîmeia ©§¥§¤£¦¨§¨¥§¦¥§§¨¨

,mixetkdãçxn`p weqtãçå ,àîîéc äøäæàìxn`päøäæàì ©§©§¨¨¦¨¨§©§©§¨¨
àéìéìc,mixetkd mei lil -.àéìéìc LðBòì ãçå ,àîîéc LðBòì ãçå §¥§¨§©§¤¦¨¨§©§¤§¥§¨

åeli`ãçiyingd weqtd -ééeðôàìe ,xeziil -øîâîìdxifba epnn §©§©§¥§¦§©
a e`l deyïéa ,äëàìnî éepéòiepiràîîéce.àéìéìc ïéa ¦¦§¨¨¥¦¨¨¥§¥§¨

:mixetkd meia iepir zxdf`l xg` xewnàðz ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨
,dey dxifba cnlp iepira dxdf`yïàk øîàðmixetkd meia ¤¡©¨

ïläì øîàðå ,'éepéò'dqxe`nd dxrpa'éepéò'z` dPr xW` xaC lr' ¦§¤¡©§©¨¦©§©£¤¦¨¤
'Edrx zW`(ck ak mixac),Lðò àì ïläl äîdliwqïk íà àlà ¥¤¥¥©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥

.øéäæä ïk íà àlà Lðò àì ïàk óà ,øéäæä¦§¦©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
:iepir zxdf`l xg` xewnéìé ,øîà á÷òé øa àçà áøódxdf` ©©¨©©£Ÿ¨©¨¥

dey dxifba iepira'ïBúaL úaL'mixetkd meia xn`pyfh `xwie) ©©©¨
(`l,'îa xen`d 'oezay zayúéLàøa úaM(eh `l zeny).ïläl äî ¦©©§¥¦©§©¨

,ziy`xa zayaLðò àìdk`lnd lrøéäæä ïk íà àlà,dligz Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
ïàk óàmixetkd meiaLðò àìiepir lr.øéäæä ïk íà àlà ©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦

,øîà àtt áø,df oiprl dey dxifb jixv oi` ©¨¨¨©

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

המשך ביאור למס יומא ליום חמישי עמ' א



היום יום . . . צד

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, 
און נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין 

עבודה בפועל.

ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ֵיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמשֶׁ ר'  ַעל  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר־ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמשֶׁ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַה'ְיִחידּות' ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. לֹא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, 
הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



צה היום יום . . . 
הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, 
ורק  סולם ההרגשה  ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות 
בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט  בלי שום 
עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ּבֻ ִבין ָהִעְנָין ַעל  ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ
ַמד,  ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ֹעֶמק ָהִעְנָין ַההּוא, ַעד ׁשֶ ּבְ
ַמד.  ּלָ ָהִעְנָין ׁשֶ ּבְ ׁש ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ְולֹא ֶהְרּגֵ
ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ָלׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ֲאָבל  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצמּות  ַמֲעַלת  ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאלֹקּות  מֶען ]=קֹוְלִטים[ – 

"ל. לֹשׁ ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמּצַ

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ה ְמקֹום  ְוִהּנֵ ֵרְך.  ִיְתּבָ ְבּתֹו  ְלׁשִ ׁש  ִמְקּדָ ְלָבבֹו הּוא  ִניִמית  ּפְ ת  ְנֻקּדַ ּתֹוִכּיּות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִכיָנה  ְ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ ּמּום, ָקדֹוׁש הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ ִ לּות ְוַהּשׁ ַהּגָ
ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְוֵכן הּוא  ְנָיִנים,  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ְוָכל  ֲעָרִבי".  ַהּמַ ִמּכֶֹתל  ָזָזה 
נֹו[  י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ תּוב "ֲאִני  ּכָ ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלם  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ֵער  י  ְוִלּבִ ָדקֹות  ַהּצְ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ֵער  י  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ
חּוץ  ּמִ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ֻדְגַמת  ּבְ ַרק  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּמּום,  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ָכל  ּדְ ַלֲעׂשֹוָתן", 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeצו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  תמוז י"ז ראשון יום עבודה־זרה  שם הזכרת

:‡ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íLa øãBpä©¥§¥
íéøçà íéäìà íLå" :øîàpL ,ä÷Bì ¯ da òaLpäå ,äøæ äãBáò£¨¨¨§©¦§¨¨¤¤¤¡©§¥¡Ÿ¦£¥¦
äòeáL Cøc àlL äøæ äãBáò íL øékæäì elôàå ..."eøékæú àìŸ©§¦©£¦§©§¦¥£¨¨¨¤Ÿ¤¤§¨
øîL' :Bøáçì íãà øîàé àì ."eøékæú àì" :øîàpL ,øeñà ¯¨¤¤¡©Ÿ©§¦ŸŸ©¨¨©£¥§Ÿ
íéøçàì íøâì øeñàå ...da àöBiëå ,'úéðBìt äøæ äãBáò ãöa éì¦§©£¨¨¨§¦§©¥¨§¨¦§Ÿ©£¥¦

.äøæ äãBáò íLa eîi÷iLå eøciL¤¦§§¤§©§§¥£¨¨¨
הרא"ש  ג)לדעת  ז, פרק עבודה ֿ(סנהדרין שם  להזכיר  אסור 

לתועלת שלא  שיחה  כדי תוך נעשה  הדבר כאשר  גם  זרה 

עבודה ֿ בצד לי שמור  לחברו "האומר דוגמא  ונקטו  מיוחדת ,

הזכרתה אך להזכירה, הרגילות  שכך  משום רק  פלונית " זרה 

אופן. בכל  אסורה 

כשמזכירה דווקא הוא  שהאיסור  נראה הרמב "ם  מדברי אך

כוכבים עבודת  שם  להזכיר "אפילו  שכתב  לאחר שכן  לצורך ,

"לא הוסיף : תזכירו ", לא  שנאמר אסור  שבועה  דרך  שלא 

פלונית". כוכבים  עבודת  בצד לי שמור לחברו אדם  יאמר 

לשם שמה , את להזכיר  שאסור כתב  שכבר  מאחר  ולכאורה ,

הוא שבכך  אלא  לחברו..."? אדם  יאמר  "לא  וכתב  הוסיף  מה 

אך  מסוימת , לתועלת כשמזכיר  דווקא נאמר  האיסור כי מפרש 

סתם . בהזכרה  לא 

עצם מחמת אינו האיסור הרמב"ם  לדעת כי  נראה  ומכך 

משום  אלא  השם, zlrezהזכרת  jkn witnyזה והרי

בעבודה ֿזרה . כמשתמש 

נוסף : ענין יובן  ובכך

בשם לנדור  א . איסורים : שני כאן  מזכיר הרמב "ם 

ולגבי שבועה . בלא  אפילו  שמה  את להזכיר  ב. עבודהֿזרה .

ושיקיימו שידרו  לאחרים  "לגרום אף שאסור  כתב  נדר  איסור 

לאיסור בנוגע גם  זאת הזכיר  שלא  ומכך עבודהֿזרה ", בשם 

ולא בעצמו  כשמזכיר  רק  אסורה שהזכרה משמע  ההזכרה ,

רש "י לשיטת  בניגוד וזאת יזכירו, שאחרים  א)כשגורם  ו, (ע"ז

עבודה ֿזרה . שם  להזכיר  לגוי אפילו  לגרום  שאסור 

מהחובה נובע  האיסור  רש "י לדעת  המחלוקת: וטעם

מבטאת שמה והזכרת  עבודה ֿזרה, של  וזכרה  שמה את  לאבד

זה הרי להזכיר, לאחרים גורם  כאשר גם  ולכן ההיפך . את 

האיבוד. לחיוב  בסתירה  עומד 

משום  הוא שהאיסור  לשיטתו  הרמב "ם  בשםynzynyאך

של  שימוש  כאן  אין מזכיר  הגוי וכאשר  העבודה ֿזרה ,

להזכיר . לגוי לגרום  איסור עליו אין ולכן  הישראל

(q 'iq zeny miig zgpn)

ה'תשפ"א  תמוז י"ח שני יום עבודה־זרה  איסור חומרת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà äøæ äãBáò£¨¨¨
.äàðäa øeñà døôà ,äôøNpL äøLà£¥¨¤¦§§¨¤§¨¨©£¨¨

התוספות הנשרפין)וכתבו  ד"ה א לד, זו,(תמורה שהלכה 

מהכתוב מקורה אסור , אפרה  וגם  לעולם אסורה  שאשירה 

יח) יג, דעת(דברים וכן החרם ". מן מאומה  בידך  ידבק  "ולא 

א)רש "י  פט, אסור(חולין הוא  שגם  הנידחת  עיר  אפר לענין

ידבק '. 'ולא  מהפסוק נלמד והדבר  לעולם ,

שנינו ב)והנה , נו, הכרם ,(קידושין בכלאי  בערלה , "המקדש  :

רש "י ופירש  מקודשת ". אינה  ערופה ... ובעגלה  הנסקל  בשור 

בהנאה . שאסורים משום  בהם  לקדש  אפשר  שאי 

התוספות  ב)והקשו כט, והרי(פסחים מקודשת  אינה מדוע :

גם לקדש  אפשר כן  ואם  מותר " אפרם  – הנשרפין "כל

באפרם להשתמש  יכול השריפה  לאחר שהרי הנאה, באיסורי

מקדש ! הוא  זו  ובהנאה 

שכע כיון א . אינוותרצו: פרוטה שוה  אלו  בדברים  אין ת 

שוה בהם  יהיה  כן אולי  בעתיד אם גם  בהם  לקדש  יכול 

בשווי הנאה  מהאפר להפיק  ניתן  יהיה  בעתיד אם  ב. פרוטה.

לקדש שאין שאמרו  ומה  ב'נשרפין', לקדש  יכול אכן פרוטה

שוה בהם יהיה  לא  אפר  כשיהיו  גם  כאשר  הוא  הנאה  באיסורי

פרוטה .

התוספתא מדברי הרשב "א הקשה  השני , התירוץ  ועל 

ז) ד, הנידחת(קידושין בעיר ופירותיה, באשירה  "המקדש  :

מן שאלו  פי על  ש "אף נמצא  מקודשת ", אינה  וביושביה ...

zycewnהנשרפין  dpi` ± dhext deeyn xzei oxt`a yie היפך ,"

הנאה איסורי של באפר  פרוטה שווי  יש  שאם התוספות  דברי 

מקודשת ?

המלך' יא)וה 'שער  ג, ומצה אשירה(חמץ בעצי  "הרי מיישב :

אסור , דאפרן בברייתא  קתני הא  הנשרפין , מן  שהן פי על אף 

'ולא דכתיב  משום  טעמא  דהאי תמורה בסוף  התוס' וכתבו

מיוחד  איסור יש  הנידחת  ועיר  באשירה  כלומר, ידבק '...".

בהנאה . אסור האפר  שגם ידבק ") "ולא  מהפסוק (הנלמד

מוקדשת . אינה פרוטה  משווה  יותר בו  יש  אם גם  ולכן ,

ה'תשפ"א  תמוז י"ט שלישי יום לגוי  בית השכרת

:„ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰íB÷îa óà©§¨
ñéðëî àeäL éðtî ,eøézä äøéc úéáì àì ,øékNäì eøézäL¤¦¦§©§¦Ÿ§¥¦¨¦¦¦§¥¤©§¦

."Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå" :øîàðå ,äøæ äãBáò dëBúì§¨£¨¨¨§¤¡©§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
במשנה  הוא  זו הלכה  א)מקור  כא, ולמרות(ע"ז חולק , ללא 

לגויים . בתים  ולהשכיר  להקל  הדורות  במשך נהגו זאת 

טעמים . כמה לכך נתנו והראשונים 

רק חל  שהאיסור  ה 'תוספתא ' דברי  פי על שביארו  יש 

ולא קבע  בדרך  עבודהֿזרה  אליו מכניס  שהגוי  במקום 

מכניסים אינם  שבינינו כוכבים  ו"העובדי  רחוקות , לעיתים 

או מת שם  כשיש  אלא  בקביעות  כוכבים עבודת  לבתיהם 

בית  להם  להשכיר  מותר  ולכן למות " ד"ה שנוטה  שם ע"ז (תוספות

.אף)
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בחוץ ולא ישראל  בארץ רק  נוהג  האיסור  כי  סוברים ויש 

מכניס היהודי  כאשר  רק  חל האיסור  התורה  מן  כי לארץ ,

נעשה הדבר  כאשר  או הבית , תוך אל עבודהֿזרה  בעצמו 

עבודה ֿזרה , לבית  מכניס הגוי השוכר  כאשר  אך לשימושו ,

בארץ אלא גזרו  ולא  מדרבנן, אלא  התורה  מן אסור  הדבר  אין 

ממנה  כוכבים  עבודת  ולעקר לשרש  שמצוה  תוספות ישראל  (ראה

שם) ע"ז .ורמב"ן

מכניס שהוא  "מפני  הרמב"ם  מלשון גם  כן שדייקו  ויש 

כוכבים , עבודת  ביתך ",xn`peלתוכה אל תועבה  תביא ולא 

" כתב  שאיןxaereולא  משום  כדרכו , תועבה " תביא  לא  על

את והסמיכו  זאת אסרו חכמים אלא  התורה  מן  איסור בזה 

בפסוק  שנאמר  העיקרון  על א,האיסור ע"ז ירושלמי הפנים, (מראה

.י)

ס"י)והרמ "א  קנא סי' יש(יו"ד זה ולפי  הראשונה , כדעה  פסק 

מאחר ישראל, בארץ  גם  לנוצרים דירה  להשכיר  כיום  להתיר

פעם היותר  ולכל לבתיהם  עבודה ֿזרה להכניס  נוהגים  ואינם 

זה שאין ובפרט אשוח , עץ  מכניסים חגם  בזמן  בשנה 

ממש  יעקב)עבודה ֿזרה .(משנת

שכתב הרמב"ם  לדעת להסתפק  יש  שעדיין ה"ו)אלא  (להלן

בינינו כוכבים  עובדי להניח אסור  תקיפה ישראל  שיד בזמן כי

לו להשכיר שאסור כל ֿשכן כן ואם  עראי , לישיבת ואפילו 

מי על דווקא  הוא  האיסור כי לומר  יש  מאידך  אך בית !

בינינו לשבת  לו מונע)שגורם  ואינו זאת למנוע שיכול אם(או אך ,

על  איסור  אין שוב  ממילא , ישראל בארץ  נמצא  כבר  הגוי

בית  לו להשכיר  יעקב)היחיד .(משנת

ה'תשפ"א  תמוז כ' רביעי יום השם? חילול איזהו

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
óà ¯ íMä úà ìlçîä ìáà .øáòL úòa íMä úà ìlç àlLa§¤Ÿ¦¥¤©¥§¥¤¨©£¨©§©¥¤©¥©
BúáeLúa ãîBò àeäå íéøetkä íBé òébäå äáeLz äNòL ét ìò©¦¤¨¨§¨§¦¦©©¦¦§¥¦§¨

.úeîiL ãò äøeîb äøtk Bì øtkúî Bðéà ,ïéøeqé åéìò eàáe¨¨¨¦¦¥¦§©¥©¨¨§¨©¤¨
א)בברייתא  פו, שבהתאם(יומא כפרה' 'חלוקי  כמה נימנו

גם או בלבד  תשובה  - הכפרה  אופן משתנה  העבירה לסוג 

הברייתא ובסיום  המכפרים . ייסורים  אף  או  הכפורים יום 

בתשובה כח לו אין בידו, השם  חילול שיש  מי  "אבל  נאמר :

כולן אלא  למרק  ביסורין  ולא לכפר  הכפורים  ביום  ולא  לתלות

דמי "היכי בגמרא  נאמר לזה ובהמשך ממרקת". ומיתה תולין 

על  אמוראים  שאמרו אמירות  לדוגמא  והובאו  השם "? חילול

ולא מטבחא  בישרא  שקילנא  אי אנא כגון  רב, "אמר עצמם :

לאלתר " דמי  ולמד יהיבנא  גזלן שאני אומר הוא לפרוע מאחר (וכשאני

רש"י) בגזל, מזלזל להיות דמסגינאממני אנא כגון  אמר , יוחנן  "רבי .

תפילין" ובלא תורה  בלא  אמות  שנחלשתי ארבע  יודעין הכל (ואין

רש"י) תורה. מתלמוד להבטל הימני ולמדין .בגרסתי

עצמם על האמוראים  שאמרו  הזהירות ענייני כי ומשמע

כפרה שום  תועיל לא  כך  שעל השם' ל 'חילול כפירוש  באו

עונשין "נמצאו חננאל: רבינו  בפירוש  כתב  וכך מיתה . מלבד

דין". בית  ומיתות כריתות מעונש  גדול הללו דברים  של

בשלא אמורים , דברים "במה  הרמב "ם לשון  מדיוק  אולם 

השם  את  xaryחילל drya' השם 'חילול כי ללמוד  יש  "

בברייתא , לעיל שנמנו לעבירות  מתייחס  בברייתא  האמור 

שאלת זה , ולפי השם . חילול של  באופן  אותן  עשה כאשר 

אינן האמוראים  ותשובות השם" חילול דמי "היכי הגמרא 

חילול  של אחר  בסוג מדובר אלא  הברייתא  לדברי  מתייחסות 

ירננו שהבריות בדברים  נזהר שאינו גדול לאדם השייך השם ,

אחר  במקום הזכיר  אכן הרמב "ם  זה  וסוג  התורה אחריו יסודי (הל'

הי"א) .פ"ה

חז"ל דברי את  לפרש  יש  זה  פל"ט)ולפי ריש נתן דרבי (אבות

השם חילול בידו שיש  וכל  סליחה ... להם אין "חמישה

השם "חילול הלשון  את  לבאר  נדחקו  והמפרשים בעוונו".

epeeraאולם זו , מילה  למחוק  שיש  כתב  הגר "א ובהגהות  "

מדובר כי להגיה , צורך ואין מובנת הלשון הרמב "ם  לשיטת 

השם . חילול  בה  שיש  באופן הנעשית  בעבירה 

(`r 'nr m"anxd zepeyll)

ה'תשפ"א  תמוז כ"א חמישי יום להתממש? הוכרח מצרים שעבוד האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ïéàL ,eðøîà øáëe§¨¨©§¤¥
ïéãéúòL íéøác àeä Ceøa LBãwä òãé Càéä òãéì íãàa çkŸ©¨¨¨¥©¥©¥©©¨¨§¨¦¤£¦¦

.úBéäì¦§
שכתב את  שנית  הרמב"ם  כאן הזכיר  מדוע  להבין : יש 

ה)לעיל  פרק הקב"ה ?(סוף של ידיעתו  את  להבין אפשר  שאי

לשאלה בהמשך באים  הדברים  כי  משנה' ה 'לחם ומבאר 

אחר המצריים , את  להעניש  ניתן כיצד כאן, הרמב "ם  שעורר 

לתירוץ ובנוסף  אותם ", וענו "עבדום  וקבע  גזר  כבר  שהקב"ה 

זו בהלכה  הכלל)שכתב  על אלא היחיד, על הייתה לא בא(שהגזירה ,

ש "אין לעיל שכתב מה  פי על נוסף , תירוץ  לתרץ הרמב "ם

הברואים כל הוא  ברוך  הקדוש  ידע  היאך  לידע כח בנו 

האדם , ביד האדם שמעשה  ספק בלא  נדע  אבל והמעשים ,

היי כך", לעשות  עליו גוזר  ולא  מושכו  הקב "ה  שידיעתואין נו

שה ' העובדה  ולכן  האדם  בחירת  את  מכריחה  לא  הקב"ה  של

הרעה ההתנהגות  את  מכריחה לא אותם" וענו  "ועבדום  גזר 

כך  ועל המוחלטת  בבחירתם  נעשה  הדבר אלא  המצרים , של

העונש . להם מגיע 

ענין את לדמות  אין הרי כך: על הקשה  שמח' וה 'אור 

את מכריחה  הידיעה  שאין  לעיל שנתבארה  כפי יתברך ידיעתו 

וענו "ועבדום  שההודעה  דידן לנידון בפועל , ההתנהגות

ו "ידיעת אבינו  לאברהם  במפורש  ונאמרה  כגזירה  באה אותם "

מכרחת "! הנביאים 

לעיל  הרמב "ם דברי  פי על לבאר  ה"ד)ויש  פ"י יסוה"ת (הל'

אין דבריו  עמדו לא  אם  אומר ... שהנביא  הפורענות  "דברי  כי
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בא , ולא  דבר  הנה  אומרים ואין לנבואתו הכחשה  בזה 

הרעה". על ונחם  חסד  ורב אפים  ארך  הוא  ברוך שהקדוש 

ההודעה להתקיים , מוכרחת  אינה  לרעה  שנבואה  וכיון 

אינה ישראל בבני  ישתעבדו שהמצריים  אבינו לאברהם

הרמב "ם לדברי דומה זה  והרי  בפועל יתרחש  שכך  מכריחה 

האדם התנהגות  את  מכריחה  לא  יתברך שידיעתו  (לקוטי לעיל,

(1705 עמ' תשד"מ התוועדויות .35 הע' 151 עמ' כז .שיחות

ה'תשפ"א  תמוז כ"ב שישי יום תשובה? לעשות חובה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰eeö ïlk íéàéápä ìk̈©§¦¦ª¨¦
øáëe .äáeLúa àlà ,ïéìàâð ìàøNé ïéàå ;äáeLzä ìò©©§¨§¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨§¨
ãiîe ,ïúeìb óBña äáeLz úBNòì ìàøNé óBqL ,äøBz äçéèáä¦§¦¨¨¤¦§¨¥©£§¨§¨¨¦¨

éìò eàáé ék äéäå" :øîàpL ,ïéìàâð ïäzáLå ...íéøácä ìk E ¥¦§¨¦¤¤¡©§¨¨¦¨Ÿ¨¤¨©§¨¦§©§¨
éäìà 'ä áLå ...'ä ãò.EúeáL úà E ©§¨¡Ÿ¤¤§§

בפני כמצוה  התשובה  את  הרמב "ם מנה  לא  המצוות במנין

להתוודות  הציווי את  רק  אלא  עג)עצמה  ה'מנחת(מצוה וכתב .

שסד)חינוך ' מבטל (מצוה "אינו  החוטא  אכן  הרמב"ם  שלדעת 

ברצון כשמתעורר  רק  תשובה ", עושה  אינו  אם מצוה שום 

להתוודות המצוה , דיני  את  התורה קבעה  – תשובה לעשות 

את רק  הרמב "ם מנה  ולכן  מקובלת". תשובתו "ובכך כו'

להתוודות . הציווי 

בריסק לבית  הגאונים  38)ובשם  עמ' התשובה שאין(על הובא

וכמה כמה  בתורה יש  שהרי  חינוך ' ה 'מנחת הנחת את  לקבל

ולדוגמא מצוה , כעל התשובה  על במפורש  המדברים פסוקים 

אלוקיך  ה ' עד "ושבת  זו  בהלכה  הרמב "ם שהביא  הפסוק 

בקולו". ושמעת 

הסמ"ק  נג)ואכן  התורה(מצוה לציווי  כמקור  זה  פסוק הביא 

הרבי  ביאר  הרמב "ם , בדעת  אולם  התשובה ; שיחות על (לקוטי

(532 עמ' תורהיט הבטיחה  "וכבר  זו  בהלכה  מדבריו  דווקא  כי 

שהפסוק משמע  גלותן ", בסוף  תשובה  לעשות  ישראל שסוף 

לישראל  והבטחה  דברים כסיפור  zelbdבא  seqayיעשו

לדורות . כציווי לא  אך תשובה ,

התשובה שעשיית  הרמב "ם  בדעת  להוכיח  יש  מקום  ומכל

הזקן אדמו "ר  מדברי  למצוה  פ"א)נחשבת  התשובה "מצות(אגרת

שדייק ומזה  בלבד" החטא  עזיבת  היא התורה  מן  התשובה 

" התשובה)התשובה"zevnלכתוב 'מהות' או 'ענין' כי(ולא מוכח –

בשיטת נאמרו ודבריו  החטא , מן לשוב  התורה מן  מצוה 

")הרמב "ם  והסמ"ג... הרמב"ם הזכירו לא "ולכן דבריו: מהמשך שמוכח (כפי

כדברי ולא  מצוה , היא  שתשובה  הרמב "ם בדעת  שנקט  הרי 

חינוך'. ה'מנחת 

המצוות ? במנין התשובה את  הרמב "ם  מנה  לא  ומדוע 

עצמו על ולקבל לשוב  הוא התשובה  של שעניינה  כיון כי 

המצוות כל קיום שם)את  התשובה באגרת שנתבאר נמצא(כמו –

הכוללים מ"הציוויים  והיא המצוות  כל  את  כוללת  שהתשובה 

הרמ  שלדעת כולה " ד)ב"ם התורה  שורש המצוות נמנים(ספר אינם 

המצוות . במנין 

(gi oniq `"g q"ya mixe`iae miyecig)

ה'תשפ"א  תמוז כ"ג קודש שבת השנה  ימות בכל מצרים יציאת הזכרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÎÏ‰øékæäì äåöî¦§¨§©§¦
íBé úà økæz ïòîì" :øîàpL ,íBiáe äìéla íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦©©§¨©¤¤¡©§©©¦§Ÿ¤

éiç éîé ìk ,íéøöî õøàî Eúàö."E ¥§¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤
החיוב מהו  השנה , כל מצרים  יציאת  להזכיר חייבים  אם 

על  בנוסף  הסדר , שבליל מצרים  יציאת סיפור של המיוחד

השנה ? ולילות ימות  שאר 

מבריסק  הגר"ח מ):וביאר  סי' הש"ס על הגר"ח (חידושי

מתקיימת השנה ימות  בשאר  מצרים  יציאת זכירת  מצות

ההזכרה כדוגמת  קצרה , בהזכרה  ודי מזכירים , שבו  אופן בכל

הסדר בליל  מצרים יציאת  סיפור במצות  אבל זכירות ', ב 'שש 

ותשובה שאלה  בדרך לספר  א . נוספים: תנאים  שלושה יש 

היינו..") "עבדים נשתנה?"... בשבח ("מה ולסיים  בגנות  להתחיל ב . .

המקום")("מתחילה  קרבנו ועכשיו היו... עבודהֿזרה אתעובדי להזכיר ג . .

מצרים ליציאת  זכר  שהן  זה בלילה  הנוהגות  המצוות  טעמי 

ומרור) מצה .(פסח,

מגדים ' ה 'פרי הקשה שמע)והנה , קריאת הלכות כוללת :(פתיחה

לספר והמצוה  השנה  כל מצרים יציאת  מצוות  זכירת  אם 

ושאר הרמב "ם  מדוע  שונות, מצוות  שתי  הן  מצרים  ביציאת 

בכל  הנוהגת  מצרים  יציאת  זכירת  את  מנו לא  המצוות מוני

מצרים ביציאת  לספר  המצווה  את  רק  והזכירו  השנה , ימות 

פסח? בליל

שכיר ' 'משנה  בספר  64)וביאר  עמ' המועדים :(ענייני

וממילא נוסף  חיוב אינה  פסח בליל מצרים  יציאת הזכרת 

ומצות הכללית , המצווה של הרחבה  אלא  נוספת, מצווה  לא 

אלא הסדר  בליל  רק לא היא  מצרים  ביציאת  לספר  התורה

בעלמא , בזכירה  די השנה  שבכל  אלא  תמידי  חיוב הוא  חיובה 

סיפור של  חובה  יש  זמנה , עיקר  שהוא  פסח, בליל  ואילו 

הדיבור . והרחבת 



צט m"ekr zekld - rcnd xtq - fenz f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz b"kÎf"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תמוז י"ז ראשון יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqm"ekrzekld
§ª§¤¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבד ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
לעבודהֿ היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן

(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?
סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«
da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆

Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»
ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»

ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»
ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»

Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ

ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,
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(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆

ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"

למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים
כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם

המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»

˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ
Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ

ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»
Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»

ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ
ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ

.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈
˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆

‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»
d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."ahen - daeyz eyre exfg m`"

התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה
בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא
עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
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עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה

הם. רק
שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה

שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק
הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
- הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
התורה  על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב גזירת
בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז) יג, (דברים
משמע  מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים לרבות -
בתוספתא  כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו שבנשים
ולא  הייתה לא הנידחת "עיר אמרו: י"ד פרק דסנהדרין
שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא נכתבה ולא להיות עתידה

בביאורנו). ט"ו (הלכה לקמן הודחה 49)עיין לא אם אבל
מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים, מדיחיה אין - רובה
או  כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה ולא הואיל והטעם:
משנה). (כסף מיתה חייבים אינם - ככולם רובם

אנשי 51)רכושה.50) לאסיפת ומיוחדת גדולה כיכר
קיא:).52)העיר. רבינו 53)(סנהדרין לדברי המקור

ביברין  שם "היו ו). הלכה י, פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא:
שהובאה  ובמכילתא וכו'. דגים" ושל עופות, ושל חיה, של
למה  - חרב" לפי בהמתה ואת (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש
אני  שומע שללה", כל את "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר?
חיים, רוח בו שאין דבר ובין חיים רוח בו שיש דבר בין
חרב". לפי "בהמתה לומר: תלמוד - בשריפה הכול
הכלל  על ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה"
נידונית  ואינה חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו:

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף נידון אלא יהא לא חיים ח
בסייף. ושריפתם.54)אלא קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
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מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb d˙BNÚÏ ¯zÓeÀ»«¬»««¿≈ƒ∆∆¡«…ƒ»∆

‰È„Ó ‰a˙ ‡Ï - "„BÚ63‰˙È‰L BÓk64. …ƒ»∆¿ƒ»¿∆»¿»

עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
(סנהדרין  העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
ש"השיירה  שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי קיב.),
רוב  חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את מצילה
חטא  שלא המיעוט את משלימה והשיירה העיר יושבי
נחרבת  העיר אין אזי - צדיקים של רוב אותו ועושה

כיחידים. נידונים כיחידים.67)והחוטאים

.È‰È„Ó ÈL‡ ÈÒÎ68dÎB˙a ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L ˙¯Á‡69 ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»«∆∆∆»À¿»ƒ¿»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -70ÔÈÙ¯N ÔÈ‡ ,71, ««ƒ∆ƒ¿¬≈∆«¬»≈ƒ¿»ƒ

Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰L eÁc‰L ÌÈÚL¯‰ ÈÒÎ .dz¯·Á ÏÏL¿«¬∆¿»ƒ¿≈»¿»ƒ∆À¿∆»À¿»ƒ

dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
Ì˙B‡ ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â74e˙pÈ ‡l‡ , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»ƒ»¿

.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל

קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו
השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי

אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אבל  עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
אין  בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם אם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל זה

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה
שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
פי  על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77)רש"י). כאלה שותפים לשני משותפת
ואין 78) מתחילה היא חלוקה כאילו אותה רואים ולפיכך

השני. החלק עם מעורב האסור החלק

.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
ıea˜ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - "zÙ¯NÂ ıa˜z"ƒ¿…¿»«¿»ƒ∆≈¿À»∆»ƒ
‰LÈÏz ÔÈ¯qÁÓ Ô‰L ,ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯Ù e‡ˆÈ ;‰Ù¯Ne¿≈»»¿≈«¿À»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒ»

L‡¯‰ ¯ÚNÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ù¯Ne ıea˜Â86ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»¿«ƒƒ¿«»…¿≈
ÌÈ¯zÓ Ô‰L ,ÔÓˆÚ ˙BÏÈ‡‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ87Ô‰ È¯‰Â , »ƒ«»ƒ»«¿»∆≈À»ƒ«¬≈≈

Ì‰ÈL¯BÈ ÏL88dÎB˙aL ˙BLc˜‰‰ .89ÁaÊÓ ÈL„˜ : ∆¿≈∆«∆¿≈∆¿»»¿≈ƒ¿≈«
e˙eÓÈ90˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ;"‰·ÚBz ÌÈÚL¯ Á·Ê" - »∆«¿»ƒ≈»»¿≈∆∆««ƒ
e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
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המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«

ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ
ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈

˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה

הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
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נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»

„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈
„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»

!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

עבודהֿ של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ

B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»
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התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»

·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈

ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈
"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא

(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא
כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא

(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על
מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם

הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
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˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ
dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿

„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…
ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ

dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»
dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון

סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈

ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«
Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««

ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«
‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»

LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר

על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר
ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר

והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה
האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון

ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:
ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם
היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים

פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
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:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«
Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»

„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ
ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ

B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«
ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆

˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ

˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«

¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"

ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".

.„˙¯k ·iÁ BÈ‡38‰ÏÈ˜Ò B‡39Ba ¯ÒÓiL „Ú , ≈«»»≈¿ƒ»«∆ƒ¿…¿
‰¯·Ú‰ C¯c L‡a ÂÈÏ‚¯· B¯È·ÚÈÂ CÏnÏ40¯ÒÓ .41 «…∆¿«¬ƒ¿«¿»»≈∆∆«¬»»»«

¯È·Ú‰Â ¯ÒnL B‡ ,¯ÒÓ ‡ÏÂ ¯È·Ú‰ ,¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ∆¡ƒ¿…»«∆»«¿∆¡ƒ
C¯„· ‡lL42¯ÒÓiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .¯eËt - ‰¯·Ú‰ ∆…¿∆∆«¬»»»¿≈«»«∆ƒ¿…

Ô˙ BÚ¯fÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙ˆ˜Ó ÁÈpÈÂ BÚ¯Ê ˙ˆ˜Óƒ¿»«¿¿«ƒ«ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ«¿»«
BlÎ ‡ÏÂ B˙ˆ˜Ó - "CÏnÏ43. «…∆ƒ¿»¿…À

התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או

.‰ÏeÒt Ú¯Ê „Á‡Â ¯Lk Ú¯Ê „Á‡44ÂÈa „Á‡ ; ∆»∆«»≈¿∆»∆«»∆»»»
‡e‰ BÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÏÚ - Ì‰È· È·e Ì‰Èa ,ÂÈ˙B·e¿»¿≈∆¿≈¿≈∆«»¿≈¿≈
B‡ ÂÈÁ‡ ¯È·Ú‰ Ì‡ Ï·‡ .BÚ¯Ê Ô‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆≈«¿¬»ƒ∆¡ƒ∆»
.¯eËt ,BÓˆÚ ¯È·Ú‰L B‡ ,ÂÈ˙B·‡ B‡ ÂÈ˙BÈÁ‡«¿»¬»∆∆¡ƒ«¿»

‡ÓeÒ ‰È‰L B‡ ÔLÈ ‡e‰Â BÚ¯fÓ „Á‡ ¯È·Ú‰45- ∆¡ƒ∆»ƒ«¿¿»≈∆»»»
.¯eËt»

וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)

.ÂÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰L ÔÈ· ‡È‰ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L ‰·vÓ«≈»∆»¿»»ƒƒ¿»∆«…ƒ¿«¿ƒ
'‰ ˙‡ „·ÚÏ elÙ‡Â ,dÏˆ‡46‰È‰ ÔkL ,47È„·BÚ C¯„ ∆¿»«¬ƒ«¬…∆∆≈»»∆∆¿≈

ÏÎÂ ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¿»
˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ,‰·vÓ ÌÈ˜n‰48‰¯eÓ‡‰ «≈ƒ«≈»∆¿≈∆∆«¿ƒ»¬»

'‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÂÁzLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz·49, «»««ƒ∆ƒ¿«¬∆»∆»«
ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ
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‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה

לבנים. ברצפת ולא
הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום
על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה

כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש
כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
(כסףֿ לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח

שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות
ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,

הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב
האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור

דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»
ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ

ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות

הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.
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ה'תשפ"א  תמוז י"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»

dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»
¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

לעבודת8ֿ) שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
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כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»

¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»

‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
(עבודהֿ המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆
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¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות

שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת
אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
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י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת

(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.

בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד
המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת עבודה77ֿ)במשנה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
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ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«
‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆

‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת

נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו
בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן

אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר
(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך

א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈

¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. לעבודה90ֿ)נתונים תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
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נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿

Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«
˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆

‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»
d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני
מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
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אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף
חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,

שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר
(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה

מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין
לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«

d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»
‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆

¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ
¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»

‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»

BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ
CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ

ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ
¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»

‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
מעשה, עם דעת' 'גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
"אין  כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר ואתי

שלו". שאינו דבר אוסר אדם
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
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על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת' 'גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר

נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית
גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈

,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿
¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿

˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»
˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»

‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»
d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆

‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«
,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈

¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:
שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
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שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים
לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿
;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ
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‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,

(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על

ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל
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(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח
ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆

Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿

B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ
ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿

‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»

B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈
‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ

ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ
˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ

Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו
אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין

ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:
מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
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מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈

ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ
˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈

ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿
Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…

Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈
ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
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לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי
שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.

(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»

ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿

ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»
‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»

Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»
¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»

¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
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פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב לעבודה105ֿ)שמא ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשפ"א  תמוז י"ט שלישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«

B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»
Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…

"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»
˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»

¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם
ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
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פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
כארץֿ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה

"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
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,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»
‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈

¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»

BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער

ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
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¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")
זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
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שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",
מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:

הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה

מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון
ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס

האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»
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קכז m"ekr zekld - rcnd xtq - fenz h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
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עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה

הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם בר12ֿ)המקיף שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
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במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
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הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא
קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו

פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(כסף67ֿ) שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»
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ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
(כסףֿ המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
(כסףֿ מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב

פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשפ"א  תמוז כ' רביעי יום

-rcndxtq
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B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»
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תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.·ÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה

השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע
יב). יט, (ויקרא לשקר בשמי תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
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ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

כפרתה 32) ואופני המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
בפרוטרוט. דרכיה את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך

זקוקה 33) ואינה תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. התשובה.34)לגורמים עשיית בשעת תיכף

פסחים 35) בלילי מצה אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. גמורה.36)וכיוצא מחילה ומיד 37)מיד,

לכם. ארפא - שעטנז".38)כשתשובו תלבש "לא כגון:
ועומדת.39) תלוייה והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
שצריכה 40) עבירה שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של עוונותיו.41)לעצמו אפילו 42)וממרקים
יוםֿהכיפורים. פעמים הרבה עליו למדת:43)כשעברו

עוון  על קל שעונש ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש
חמור. עוון על וחמור עוונותיו 44)קל, ממרקים שיסורים

פו.). (יומא לו ומתכפר אדם חוטא 45)של היה שלא
מדעתו  העובר כל רבינו: ולדעת שם). (רש"י, אחרים ומחטיא
נפש  בשאט בתורה האמורות מצוות מכל אחת על אונס בלא
פרק  יסודיֿהתורה (הלכות השם את מחלל זה הרי - להכעיס

י). הלכה ידי 46)ה, על לכם קרא שה' השם: חילול של
הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה אליו לשוב נביאיו
(רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם ואכלתם לו צחקתם ואתם

שאין 47)שם). השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת: הא
פו.). (יומא במיתה אלא כפרה לה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."mlerl `hgd dfl aeyi `ly zenelrz rcei eilr cirie..."

לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין לעדות", פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית, עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
כשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,
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תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:

בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
"ומה  אחד בהמשך הכל שכתב הלשון שמפשטות והגם
לזה  ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד התשובה... היא
להיות  צריכה התשובה שהתחלת משמע לעולם", החטא
זו  שאין י"ל האמורות השאלות מצד אעפ"כ זה, באופן

תשובה. של השלימות תכלית כי־אם התשובה התחלת
(al oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא

הקב"ה:עד  לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.‚È¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙·e ÈÎ·a ÌM‰18, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL ¯·c‰ ÔÓ ‰a¯‰ ˜Á¯˙Óe19‰pLÓe ,B· ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL20‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,¯Á‡ È‡ :¯ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C¯„Ïe ‰·BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰¯LÈ21˙¯tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓ22ÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈ¯Á‡Ï B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·Ú ‰l‚Óe ,Ì‰Ï23 »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ

Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe ·L ÌBi‰ ÈÈ¯‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰¯eÓb B˙·eLz ÔÈ‡ - ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ;B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Úa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»
ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚaÌÒ¯ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ25BÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,26Ìlb Ì‡27·L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»
‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ Ë¯BÙe ‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿

."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע
כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,
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וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא

שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית
(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת
שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
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רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל
רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו

בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה
פז:). (יומא

.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.‡È‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;

המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;
למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.·˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»

ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר
שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
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(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול

.„˙¯Êb ‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰·eL˙· e¯ÊÁÂ ÌÎÈNÚÓa13el‡ .ÌÎ‡¯Ba e¯ÎÊÂ14 ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ

Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
.‰·BË ‡Ï ¯L‡ Bz·LÁÓe ‰Ú¯‰ Bk¯c ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»

CÎÈÙÏ16dlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡¯iL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»
BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :·iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì¯‚Â ‰·BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì¯‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê - "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ,˜„vL17. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe18˙Ba¯‰Ï Ï‡¯NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡¯Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ·e ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰19e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ¯˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
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‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈
ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆
"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ

ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»

ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ
ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«

B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
(דבריֿ עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.ÊÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:

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



קלט daeyz zekld - rcnd xtq - fenz 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין

לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



daeyzקמ zekld - rcnd xtq - fenz 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל

.Ë‰¯·ÚÏ ¯Óen‰ :Ï‡¯NiÓ ÌÈ¯Óen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ .dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰¯·Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê -∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒ¯t˙Â Ïb¯‰Â56ÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L57,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È¯‰ - BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;¯·„ B˙B‡Ï ¯ÓeÓ ‰Ê58. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.È¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈

‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»
ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ

ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.‡È¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.·ÈÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.‚È‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ
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˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.

ה'תשפ"א  תמוז כ"א חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»

ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈
˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó L¯ÙÏ BÏ ˙Ó¯Bb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰·eLz‰ ÈÎ¯c Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»
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Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ Û„B¯ BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
¯·cL ,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na - ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„¯ËÏe BÙÁ„Ï BÏ Ì¯Bb ‰Ê12,„¯ËpL ÔÓÊ·e ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ C¯c BÏ ‰¯BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰·eLzÏ ˙Ó¯Bb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰·eL˙a ¯ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈ¯ÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ¯ÎÊ" :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï· ÌÚ" ;"·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈

ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆
Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
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כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ

Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈
˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«

‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך

ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק
לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו, התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו
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" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

.·ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb ·¯Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡4ŒLB„w‰L ,Ï‡¯NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל

או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,
פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"

ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב
אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



קמה daeyz zekld - rcnd xtq - fenz `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈

‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג

מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

אינו  ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
שיודע  הדבר מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר
כביכול  עצמו שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא
גם  (אבל מהדבר למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי
כאחד  ועתיד שעבר מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה
כי  כו'" כח בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו),

השכל. לגדרי מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר
(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
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ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו

ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא
"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆

ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
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,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך
המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ

התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,
שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד

לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן
היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם
בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
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ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿
ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»

Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."mdn rxtp dnle ,dxfÎdcear cearl l`xyi lr xfb ixd"

פרק  תשובה בהל' הרמב"ם תירץ כבר זו שאלה ולכאורה
יודע  שיהיה וקודם שיהיה, מה כל יודע שהקב"ה "שאף ה'
ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
כלשון  בו" "גזר הרי בדיבור, בא זה אם אבל הקב"ה,
על  גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן, הרמב"ם

כו'". ידוע איש
(.3 dxrd 132 cenr 'd wlg y"ewl itÎlr)

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה

הקב" גזר "כך פ"ל): ישראל (שמותֿרבה שיהיו ה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם

סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם
דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).

ה'תשפ"א  תמוז כ"ב שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
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˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈
k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ

Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»

Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆
"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿

È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»
Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»

E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
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על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את
כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין
לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿

ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
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התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ - el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן

ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
בניֿבןֿ השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
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צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -
מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
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Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»
.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿
Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆

˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»
‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»

Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬
‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
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daeyzקנד zekld - rcnd xtq - fenz b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה

התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

ה'תשפ"א  תמוז כ"ג ש"ק יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ועמי 1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק ילמדם; דרך איזה על הארץ,

.‡‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ¯‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙B·e˙k‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ L¯Ù‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰L ˙B¯·Ú‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙¯k‡ ‡lL È„k B‡ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ C¯c‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡¯iÓ „·BÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚ „·BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
ÏÚ '‰ ÌÈ„·BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«

ı¯‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê C¯c3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ
ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ,‰‡¯iÓ „·ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»

‰·‰‡Ó e„·ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ" "עמי נקראו: ולפיכך הארץ. ויישוב החברה לחיזוק
לרבינו, המשנה פירוש פי (על הארץ ליישוב טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק בפירוש 4)אבות רבינו יאמר וכה
עושה  האדם שאין "לפי א): משנה י, פרק (סנהדרין המשנה
ממנו  שיסור או תועלת, ממנו לו שתגיע כדי אלא מעשה
הבל  המעשה אותו אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה

לא  המעשים אלה עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק.
שכר  לנחול כדי ולא יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת
משיגים  בניֿאדם כל שלא לפי מאוד, עד קשה דבר זה טוב?
התירו  לכן מאהבה). ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את
- המצוות את לעשות אמונתם, על שיתיישבו כדי להמון
העונש, מיראת - העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות

וידעוה". האמת את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים

.·CÏB‰Â ˙BˆÓ·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ ,‰·‰‡Ó „·BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa ¯·c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙B·È˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰·Bh‰ L¯ÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú¯‰ ˙‡¯Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆

‡·Ï ‰·Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡¯wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B·‰B‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰7‡l‡ „·Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰·‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ·‰‡iL ÔÓÊ·eƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰·‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב.): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי. אברהם זרע ח):

.‚˙‡ ·‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡¯‰ ‰·‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰¯˙È ,‰ÏB„‚ ‰·‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙·‰‡a ‰¯eL˜8el‡k „ÈÓz d· ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙·‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰·‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,Bz·La ÔÈa - „ÈÓz d· ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ¯˙È - ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ·‰B‡ ·Ïa '‰ ˙·‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……
ÏÎÂ ;"È‡ ‰·‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ C¯c ¯Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»

‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡10ÈÈ¯‰ ,¯Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
‡¯w‡L ÏÈ·La ,¯ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈ·La ‰¯Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz - ‡a‰ ÌÏBÚa ¯ÎN Ïa˜‡L ÏÈ·La ,Èa«̄ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk - "'‰ ˙‡ ‰·‰‡Ï" :¯ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰·‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ¯ÎNa ‡ÏÂ - "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈB·Ï ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„·Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
·¯‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ·¯‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰·‰‡Ó e„·Ú :¯ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»̄¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב.).10) נדרים מח; אות עקב ה'11)(ספרי, אהבת
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יאמר  וכה טוב. שכר פרס, לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י): פרק (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי בדעתך שים לך: ממשיל שאני המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי  - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי אלא - מעלתה יודע שאינו

את È˜¯‰שאכילתם חושב ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו
עמל  באותו שישיג כדי בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו  אלא
בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק
החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני לי יתנו מה הנער:
מבקש  שהוא - שכלו מיעוט רואים שאנו לפי פלוני.
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט.).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק (אבות סוכו איש באנטיגנוס שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס". לקבל מנת על הרב
אמר  ובייתוס, צדוק תלמידיו שני וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי כלל תקווה ואין עונש ולא

בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י"א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ¯ÎN Ïa˜Ï È„k ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - ˙eÚ¯t ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,¯ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡¯ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È¯‰ - d· ‰evL ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙·‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»

ÔzÚ„ ‰a¯zL „Ú ;¯ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡¯iÓ „·ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê¯ Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰¯˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈb¯Óe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰·‰‡Ó e‰e„·ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס. לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙·‰‡ ÔÈ‡L ,¯e¯·e Úe„È ¯·c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙¯L˜16Èe‡¯k „ÈÓz d· ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ·ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
·‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa" :¯Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a¯‰ Ì‡Â ,ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡ :‰·‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ·‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰a¯‰ -«¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be·˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆
e¯‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב: מלשון תמיד, בה שיעסוק
ברש"י, (הובא הדרשן משה רבי לפי יט). ה, (משלי תמיד
פירש: והראב"ד עסוק. והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל
נד:) (עירובין אמרו וכן לב. אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי על
העליון  בשוק מוטל בו שהתעטף וסדינו ציפורי, של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק: את עליו וסמכו ציפורי, של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י, וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ עסקיך להניח ופתי שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף ה, פרק (ברכות בירושלמי
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ ויצא תורה בדברי מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי 17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב אפשר שאי לפי אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב).18)ומכירים הלכה ד, (פרק
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È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙¯B˙ Èz·‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

dad` xtq `Ede ipW xtq¥¤¥¦§¥¤©£¨
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ .· .ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈL¯ÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .ÌBia«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ומי 1) שמע קריאת ברכות נוסח קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב קריאתה זמן תיקנן;

.‡·¯Úa :ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ‡¯B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
¯˜a·e2EaÎL·e' :¯Ó‡pL ,3‰ÚLa - 'EÓe˜·e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»

‰ÚL·e ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ·ÎBL Ì„‡ŒÈa C¯cL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa C¯cL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

ãycew zegiyn zecewpã

כל  של לתוכנו בהתאם זה כי שמע, קריאת בהלכות פתח
שנצטווינו  תדירות שהן "המצוות כתב שעליו אהבה, ספר
הרמב"ם  סידר לכן תמיד", ולזכרו המקום לאהוב כדי בהן
התדירות  סדר על־פי אהבה, שבספר הגדולות ההלכות את
ק"ש  כי ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו המצוות: של
הוא  מהתורה תפילה וחיוב ביום, פעמיים מצוותה

פעמיים. לא אבל יום" בכל "להתפלל
לפי  שבמעשה המצוות את מונה שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר  יום כל שמצוותן תפילין קודם תדירותן, סדר
להם), משותפות הלכות וכמה שכמה וס"ת, מזוזה גם לזה
רק  הוא בציצית החיוב כבתפילין, שלא כי - ציצית אח"כ
שמהתורה  ברכות אח"כ כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם
(ובנוסף, שבע אם ורק האכילה, אחר רק לברך חייבים
תמידי  עניין שהוא "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם
אחת  פעם שהיא מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר

בחיים.
(26 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

אחר 2) ונמשך העולם הבלי אחר נפתה שהאדם מפני
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני כי לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו

כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.
ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה

העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע הכתוב
יום  בוקר ויהי ערב ויהי ככתוב: הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ"ג.4)אחד פ"א, ברכות

.·:Ô‰ el‡ ,˙BiL¯t LÏL ?‡¯B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL'5'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,6'¯Ó‡iÂ' ,7ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙L¯t ˙B¯˜Ï8 ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙·‰‡Â9B„eÓÏ˙Â10‡e‰L ,11Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏz12Èeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' - ‰È¯Á‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L (˙¯ÈÎÊ) ÏÚ13˙L¯t - CkŒ¯Á‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ14˙Bˆn‰ Ïk ˙¯ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,15. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿

ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב: לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב: - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי 12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ"א, התורה
הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ אחר
יש  "שמע" שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע" אם "והיה פרשת לפני אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב: ה', אהבת בה שיש אע"פ זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב: תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס לרמב"ם רב" "מעשה ככתוב:13)(הגהות
מצוותי". אל תשמעו שמוע אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע" אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב"והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח"א הרדב"ז, בזה קדמו וכבר רב). (מעשה שמוע" אם

הרמב"ם". ב"לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡16- ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»
‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜17˙‡ÈˆÈ ÔB¯ÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓ18ÌBia ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«
ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆

Ïk ÌÈ¯ˆÓ19el‡ ˙BiL¯t LÏL ˙‡È¯˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰Ê ¯„Ò ÏÚ20. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע אלהיכם ה' "אני

מצרים". מארץ אתכם לרּבות 19)הוצאתי באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אףֿעלֿפי כי יב:), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני יצאו הפסח "ממחרת ככתוב: ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב: לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב, (שמות עמי" מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב שאמר

ס.). (ברכות ובירושלמי 20)לילה" מ"ב). ב' פרק (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות

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



קנז rny z`ixw zekld - dad` xtq - fenz b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלולין  הדברות שעשרת מפני לוי, רבי אמר יום? בכל אלו
בהן".

.„˜eÒt ¯ÓB‚ ‡e‰Lk - ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' LÁÏa ¯ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ̄≈¿««»≈¿«¿

Bk¯„k ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ21'‰ ˙‡ z·‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈ¯B˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡22‡È‰ ˙¯ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ·‡ ·˜ÚÈ ı·wL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊ¯ÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ da CÏ‰L '‰ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì˙B‡23ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ ¯Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL' :e¯Ó‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ - Ï‡¯NÈ eÈ·‡ ,epnÓ ÚÓL :¯ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈

„Á‡24B˙eÎÏÓ „B·k ÌL Ce¯a' :¯Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿
'„ÚÂ ÌÏBÚÏ25Á·L ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«

‰Ê ˜eÒt ¯Á‡ Ô˜f‰ Ï‡¯NÈ Ba ÁaML26. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט להפסיק וצריך
קבלת  בין ריוח ליתן כדי והטעם: סא), סימן אורחֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע", מפרשת פסוק זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב מצינו היכן שואל: והכסףֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ את לגלות יעקב שביקש
ב'ספרי' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע הפסוק על ואתחנן פרשת
וכן  צח). (פ' בראשית רבה' ב'מדרש יותר מפורשים
לקריאתֿשמע? ישראל זכו "מהיכן (פ"ב) רבה' ב'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני שמא

אמר והוא ישראל... שמע לו: אמרו ברוך ·ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח ה'טור' כתב רם? ה'מדרש בקול עלֿפי רי"ט)
למלאכי  שמע למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב"ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Ó ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL C¯·Ó ÌBia27‰ÏÈl·e ;‰È¯Á‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰È¯Á‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL C¯·Ó28. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי ברכות ושבע מ"ד. פ"א, ברכות

ביום  "שבע קסד) קיט, (תהלים הפסוק על חז"ל סמכון
ה"ה). פ"א, ברכות (ירושלמי הללתיך"

.Â‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ' - ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙·‰‡' - ‰iL ‰Î¯·e ,'eÎÂ 'CLÁ29.'ez·‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡¯ ‰Î¯·e .'·ÈvÈÂ ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
- dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' - ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Î¯·e .'eÎÂ 'z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙·‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
- dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡' - ‰È¯Á‡ ÏL ‰BL‡ƒ̄»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'e·ÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח האומר:
והגאונים  ב). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
('טור' האשכנזי. המנהג וכן שניהם, ידי לצאת כדי עולם",

ס). סי' או"ח

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce¯·'a da Á˙Bt30'Ce¯·'a da31¯‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce¯·'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ - ‰È˙BÎ¯aƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆
'Ce¯·'a ‰ÁÈ˙t32Ïk ¯‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎ¯a . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»

˙BÎ¯a‰33¯ÙBq‰ ‡¯ÊÚ - Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈
Ìewz BÈcŒ˙È·e34Ì‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆

ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce¯·'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»
‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ -≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

ÌzÁÏ35ÌzÁÏ È‡M¯ BÈ‡ -36‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M¯ BÈ‡ - 'Ce¯·'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ

ÁzÙÏ ‡lL È‡M¯ BÈ‡ - ÁzÙÏ37:¯·c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»
ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ Ïk38È¯‰ - ˙BÎ¯aa ÌÈÓÎÁ eÚ·hL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈

ÚaËnk C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰Ê39¯ÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈
‡Ï ,˙È·¯Úa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙È¯ÁLa '·ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ40. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך
ערבים". המעריב ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני

לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
שחתם  מפני מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב), (אמת קריאתֿשמע שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק, נחשבת קריאתֿשמע אין כי

שם). (רש"י יש 33)תוקנו, שהרי דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב", "הטוב ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ"ב, ברכות הלכות (וראה הברכות ¯Â·מח:),
רוקח). ע"א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע"א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
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בברוך  ולחתום לפתוח להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי אינו -

קבע.38)בברוך. של ונוסח צורה - ששינה 39)מטבע דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח רק שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ"א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי ומברך,

שם. אמר 40)הכסףֿמשנה אפילו כלומר: יב., ברכות
או  ויציב", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי  הברכות קריאת ידי יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי (כסףֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב, (תהלים הפסוק: על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע ממצרים שהוציאם
שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי יצא לא הברכות, בנוסח אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב"ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי כראוי, ִֵהברכה
(כסףֿ לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).

.ÁÌBia ÔÈa - ‰BL‡¯ ‰Î¯·Ï ‰iL ‰Î¯a ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ - ‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎ¯aa ¯„Ò ÔÈ‡L41'¯B‡ ¯ˆBÈ' Á˙t ˙È¯ÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ' ÌiÒÂ42·È¯ÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈ·¯Ú43Á˙t ·¯Ú·e .‡ˆÈ - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï - '¯B‡ ¯ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

È¯ÚÓ'a ÌiÒÂ '¯B‡ ¯ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ - 'ÌÈ·¯Ú · ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎ¯a‰44. «¿»¿««¬ƒ»»

ע"א.41) יב, חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ÈˆÈ45¯Á‡Â ¯·Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡¯˜Â46È„È ‡ˆÈ - ¿»»«∆…»»««««»»¿≈
B˙·BÁ47e¯Ó‡ ‡lL ;48˜ÈÁ¯‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ

‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡49. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי 46) השמש, עלות קודם מזרח בפאת הנוצץ האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ"א). קריאת 47)פ"א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי שמע,
הלילה. כל והוא פ"א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ"א).
ואוכל  לביתי, אלך ואומר: בערב, השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע אקרא ואח"כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס - בערב השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב ה'פשיעה' וזוהי ד:). (ברכות

שינה  לידי בא הוא הרי קריאתֿשמע, לפני ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע, מצות מבטל ונמצא

(כסףֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL ¯Á‡ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,¯ÁM‰ „enÚ50È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

¯BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙·BÁ51B‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
¯ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡¯wL Òe‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'e·ÈkL‰'52. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי לזרוח מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק שיש והטעם ט.). (ברכות חובתו ידי יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס, מזיד
עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי
במזיד  שאיחר מי אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי
לא  אבל אנוסים, לגבי הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסףֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי תחילת עתה שאין
וברש"י). (שם, שכיבה זמן סוף אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B¯˜Ï53C¯·Ïe ˙B¯˜Ï ¯Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰B¯Á‡ ‰Î¯a54‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ55‰Ê ¯eÚLÂ .56- ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [¯eNÚ] BÓk57LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜58Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ - LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ¯Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙·BÁ È„È59ÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

¯Á‡Â ¯·ÚL60. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי קריאתֿשמע של
ישראל". הגמרא 55)ב"גאל וכדברי השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי טובות מדות (בעלי "ותיקין ט:): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי החמה, הנץ עם אותה גומרים היו
לדבריֿ החמה הנץ (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה

הידוע. ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של
החמה. דקות.57)נץ כשש כולו 58)שהוא השמש גוף

"היא  החמה, הנץ שעם בעוד הארץ, פני כל על הנראה
הירושלמי  (כלשון ההרים" ראשי על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס שגירסת להעיר וכדאי ה"ה). פ"א, ברכות
והרמ"א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח, סימן או"ח ב'טור'
שהוא  החמה הנץ ששיעור יודע, התכונה בחכמת מעט
הוא  השמש גוף כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט:) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע
מ"ג): פ"א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי "ודע
וי"ב  ביום, שעות י"ב מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
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שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע כלות
טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל

לעיל. האמור ותיקין

.·È˙È¯ÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ‰nÁ‰ ızL61,˜Ác‰ ˙ÚL·e . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
C¯cÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k62‰lÁzÎÏ ‡¯B˜ - ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ63. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע. שם הדין 63)לבו שכן מנוח, הרב וכתב שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם
מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא

השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰¯Bz· ‡¯B˜k ‡e‰ È¯‰65‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL ¯Á‡ ‡¯˜Â ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk66. »«¬ƒ≈«¿»»««»»

הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע אינו שהרי
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

י:). (ברכות בתורה מהעוסק יותר (שם),66)בעונתה
של  קריאתֿשמע זמן יהיה לא למה מקשה: והכסףֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני זמן כל
שאנו  מפני הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע
על  שוכבים אדם שבני זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
בשולחןֿ זהב' ה'טורי תירץ ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס"ק נ"ח (סימן או"ח ערוך
זמן  כל שהרי הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני בשעה
ב"קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק שצריך שמע; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי ידקדק; וכיצד

.‡ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - 'Ï‡¯NÈ ÚÓL' ‡e‰L2; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»

‡¯B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ - BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,¯‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈
Bk¯„k ‰¯Bza3dÈbÓ B‡4˙BÚa el‡‰ ˙BiL¯t‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«

‡ˆÈ - ‰‡È¯˜5‡e‰Â ;6.ÔBL‡¯ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק , יג: ברכות
הלב. כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.·Ôk¯„k ÔÈ¯B˜ Ì„‡ Ïk7ÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa - »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈

ÔÈ·ÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó8‰Ó‰· Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈa ,9. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»
ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»

˙BÁeË10Ú˜¯wa11ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»
ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ·ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ Ï·‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a¯‰ ¯Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡¯B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB - ‰ÏBÁ12. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי כי
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י:). (ברכות ובבוקר בערב
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי
סג, סימן או"ח בשו"ע וכן רש"י, בשם מיימוניות (הגהות

ב'). בסמוך.8)סעיף כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות
במקומו  ישב תפילה... זמן והגיע החמור על רוכב "היה
בקריאתֿ כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק אלא כוונה, צורך בה שאין שמע
מקורו  מציין והכסףֿמשנה (קובץ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי 10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,
דרך 11)הקרקע. שמים מלכות לקבל אסור כי יג:, ברכות

"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה
שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ - ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡¯13ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡¯B˜ ¯‡M‰Â ,14- ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡¯˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈÚÓe B˙B‡ ÔÈ¯ÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡¯15ÔÈ¯ÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡16.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב שאינו לפי
ובמדרש  ה"א), פ"ב, ברכות (ירושלמי כראוי לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך, תנחומא
לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים

ויקרא ה', ביחוד ובזיע, ברתת וביראה באימה שמע לשמים
וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...

עומד". רצה מהלך, רצה - אףֿעל14ֿ)"ואהבת" מנמנם,
ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי קורא אלא

יג:). (ברכות כראוי בה מכוין שאינו ואףֿעלֿפי מנמנם,

.„‡¯˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ - ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡¯ ‰L¯t17ÔÈn‡‰ ÔÎÂ .18ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È¯˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡¯B˜ - ¯‡M‰Â ;È‡¯Ú19˜ÒBÚÂ Bk¯„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡¯a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰20‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe BÓB˜Óa ‡¯B˜ -21. «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואףֿעלֿפי טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי זאת בכל בלבד, ראשון פסוק אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי" כ"קריאת נראית

הרי"ף). בשם (כסףֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע"פ אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול
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עצמו.19) במלאכת שעוסק זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק שאינו הבית "בעל מנוח: הרב וכתב

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡¯B˜Â ˜ÒBt - ÚÓL22‰È‰ .‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï - ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa ˜ÒBÚ23Ô‰È˜ÒÚ ¯Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B¯˜Ï ˙Ú ¯‡L Ì‡ ,‡¯˜ÈÂ24. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע22) יא.), וקודמת (שבת קבוע, זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע, זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י:): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק שהרי
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע, ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק:
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב"ם מפרשי נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ דוד אליהו ר' הגאון הראה
ברבי  "מעשה פ"א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני  קראו ולא קריאתֿשמע זמן והגיע אליעזר, ורבי עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי שאפילו 24)שעסוקים משמע
יפסיק  לא ציבור, בצרכי עוסק בעודו קריאתֿשמע זמן יעבור

(כסףֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰25B‡ ,ıÁ¯Óa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙¯tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L26˙B¯BÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,27, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡28‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â ,¯ÓBb - ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È¯˜29ÔÓÊ ¯·ÚÈ ‡nL ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‡¯˜Â ˜ÒÙe ‰‡È¯˜30. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע.25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל
שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח עובדו אם לבדוק
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל

הדבר  וטעם לח.). (סוכה להפסיק מחוייב אינו לקרוא,
בדברי  ואילו פוסק, אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק הוא תורה
שגם  גמור, הפסק הפסקו אין לקריאתֿשמע תורה מתלמוד
באכילה  העוסק אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי לקריאתֿשמע, מאכילה
(כסףֿמשנה). ממש שם.30)הפסק סוכה,

.ÊÏaËÏ „¯iL ÈÓ31˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜32‰È‰ Ì‡Â .‡¯˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È - ‡¯˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡¯È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡¯˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈ¯L ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·33‰¯Ln‰ ÈÓ· ‡ÏÂ ,Ú¯34‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓ·35tÓ ,Ô‰a ˙È‡¯ B˙Â¯ÚL È36Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó37‡¯B˜Â ,Ú¯ ÔÁÈ¯ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Ó·ƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמעֿשל קריאת זמן שהוא

ובביאורנו). הי"א פ"א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור
וחכמינו  בזיון, משום רע ריח שיש במקום תורה דברי
ה' דבר "כי הפסוק: את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע.פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓ¯È ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰38‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı¯˜È39‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡¯Ú B˙‡È¯˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆiL40ÚÈÓL‰Ï CÈ¯ˆÂ .41 ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡¯B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ - ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈ¯ˆÂ42. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»

הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן יט: יומא

קורץ  יג): ו, (משלי שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב עליו כן, העושה ועל
אלי,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב", קראת

ולא  (תדירי קבע אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב
שם). (יומא, וטפל) (מקרי ארעי תעשם ואל מקרי)

(כסף41ֿ) בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע - ישראל" "שמע שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא טו:42)שאתה ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰t¯È ‡lL ¯ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk43‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù¯‰ ˜fÁÈ44„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;45Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,46. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏ47ÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜·c‰ ÔÈa ÁÂ¯ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙¯Á‡‰Â ‰·z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡¯B˜ - 'E··Ï ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰·z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
ÔÎÂ ;"E··Ï" ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈

'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰¯‰Ó Ìz„·‡Â'48Ô"ÈÊ ¯‡·Ï CÈ¯ˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ
'e¯kÊz' ÏL49,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ¯‡‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»

˙BÁe¯ Úa¯‡·e ı¯‡·e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k50. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«
¯ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈

"„Á È‡"51. ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב"יתך.44)"ב"שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿלבב כגון: נח, כשהוא שואֿנע יבטא ְְָשלא
.במקום 46)לבֿב ואהֿבּת כגון: כשואֿנע, שואֿנח ְְְַָָָ

א' לשואֿנע: סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק ְְַָָואהבּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב'
שני  - ב דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מׁשּפטי, כגון: המילה, באמצע רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי גדולה, - ג נע. הוא השני השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי ְְִִַַהדומות,

א  וב"מגן נח. הוא השוא יג)אלה, ס"ק ס"א (או"ח ברהם"
הנקודות  אלה כל חֹותם" "ּפיּתּוחי גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
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(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן
ונד" "נח רבינו בדברי הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה

של  הלמ"ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ"ד המילה, בסוף היא שכן נחה, היא "בכל"
הוא  הרי "בכל" של הלמ"ד את יניע ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ"ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק וצריך הואיל
לנח. נע הפסוק:48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח ליתן שצריך הוסיף: סא) (או"ח וב'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף". כקורא נראה יהא שלא אף"
מילה  אחרי הבאה באל"ף המתחילה מילה בכל להפסיק
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ"ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ"ב, ברכות ירושלמי
בניגוד  ושכר, פרס לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"

מ"ג). (פ"א, באבות חכמינו כל 50)לדברי יג: ברכות
ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם

"איֿחד" כאומר הוא הרי באל"ף, ומאריך בחי"ת מקצר
הרי  באל"ף, גם חוטף הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר

(כסףֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈ·Ó ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜52. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL È¯·cÓ ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡¯Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aL53BÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע.52) שאתה לשון בכל "שמע" שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע" "קריאת
שמע" "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡¯Bw‰Ú¯Ù54‡ˆÈ ‡Ï -55ÌÈ¯·c ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰L¯t ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ ¯„Òa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰L¯ÙÏ56¯ÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰¯Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL57,˜eÒt ‡¯˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡¯˜ .‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B‡¯˜e ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ - "ÚÓL ÚÓL" ‡¯wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡58.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע"א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע" אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע"
ה"ב). (פ"א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי קריאתנו, סדר כפי

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי וכאילו מלכיות, שתי עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק הכופל ברם

מלכויות  שתי עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ"ה, (ברכות ובירושלמי שם). רש"י (ע"פ בעלמא למתלוצץ

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין

שקורא  "אע"פ מעיר: והכסףֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף זאת בכל מגונה", זה הרי - וכופלו פסוק
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק נכפל לט) יח, (מלכיםֿא, במקרא

יב). סעיף סא, סימן או"ח ושו"ע לד, ברכות

.·ÈÔÈ‚e¯Ò d‡¯˜59‚e¯Ò ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ - ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‚e¯ÒÏ60ÏÚ ‡¯˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ ¯Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡¯˜ .¯„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ - ‰La Ìc¯61˜eÒÙa ¯Ú ‰È‰iL „·Ï·e ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡¯62. ƒ

וחוזר 59) ושוהה, מעט קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ"ב). פ"ב, מגילה (רע"ב, ושוהה מעט ברכות 60)וקורא

לד: ר"ה יג:61)כד: בכוונה,62)ברכות שיקראנו כדי
(ה"ג). לעיל וכמבואר

.‚È¯ÊBÁ - ‡¯˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡¯B˜Â63¯·Óe ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C64Ú„È Ì‡ Ï·‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡¯wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯·65‰ÚËÂ ‡¯˜ .C¯·Óe66¯ÊÁÈ - ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…

‰ÚhL ÌB˜nÏ67,‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»
CÈ¯ˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰L¯t BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ÏÈÁ˙‰Ï68z·‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡¯ ‰L¯ÙÏ ¯ÊBÁ - ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»
'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡69. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע שמצות מפני כא. ברכות
הספק. מידי לצאת ולקרוא לחזור עליו אע"פ 64)לפיכך

חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי ומברך,
הרשב"א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע, את לקרוא

בכסףֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי
בדבר  מספק ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי אלא

הת  מן הי"ב).שאינו פ"ח, ברכות הל' לקמן (ראה ורה
אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק על שדילג
זה 67) הרי הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע
הספיק  מה יודע ואינו הספק, במקום עצמו ומוצא שמע,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק כי
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע",

סד). סי' או"ח ב"י וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È- ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜¯t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜¯t‰ L‡¯Ï ¯ÊBÁ70BÈ‡Â ,'Ìz·˙Îe' ‡¯B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz·˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz·˙Îe'Ï ¯ÊBÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
- 'ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ' ‡¯wL ¯Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb¯‰ ÏÚL ,¯ÊBÁ BÈ‡71. ≈≈∆«∆¿≈¿≈
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מהפרק;70) פסוק איזה קרא אם יודע שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח"כ שנים, או אחד פסוק שקרא לו ברי אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק איזה ודילג

(כסףֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי  שמוע", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע", של
והשני  וקשרּתם, בקמ"ץ שהראשון להסתפק, לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס"ד סימן או"ח (ט"ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈ¯Á‡ B· eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈ¯Á‡a Ú‚Ùe ‡¯B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜¯ÙÏ ˜¯t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ -ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏL72ÂÈ·‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
·ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba¯ B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ73. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡ - ‰L¯t‰ ÚˆÓ‡a ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
‡¯È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈

epnÓ74Òp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,75ÈÓ Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ
BÏ Ô˙ Ì‡ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ÔB‚k ,B„B·Îa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«

.ÌBÏL BÏ ·ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק חוץ הפסוק, באמצע ואפילו שם.

הסכנה  מפני לא אם מפסיק, שאינו שבקריאתֿשמע
לקדושה  לקדיש, ובנוגע ה"א). פ"ב, ברכות (ירושלמי
אפילו  להפסיק לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני  שמפסיק ממה גרוע זה אין שהרי הפסוק, באמצע
ג). סעיף סו סימן או"ח (שו"ע הכבוד מפני ומשיב היראה
להפסיק  ראוי "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי
עוסק  שהוא לפי - הברכות באחת אפי' דבר, בשום ביניהם
(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק ולמה במצוה,

לא). סי' פריימן הוצ' רק 75)הרמב"ם ולא חמסן.
לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי' אלא שיהרגנו, שמתיירא

(כסףֿמשנה). להפסיק

.ÊÈ‰BL‡¯ ‰Î¯a ÔÈa :ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏ76Ì‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜¯t‰ ÔÈa .'¯Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ·ÈLÓe ,„B·k‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È¯‰ - '·ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï '¯Ó‡iÂ' ÔÈa Ï·‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜¯t‰77‰‡¯i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„B·k‰ ÈtÓ ·ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י) י, (ירמיה כתוב שכן

ה'אמת, "אני ויאמר: פרשת סוף בין מפסיקים אין לפיכך
יד:). (ברכות ויציב לאמת אלהיכם"
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ה'תשפ"א  תמוז י"ז ראשון יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ

ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
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לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין
לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈

¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
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הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות
הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים

לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים
שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון

ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
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d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»
da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ

.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
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‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ
Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿
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מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי

מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות

בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»
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¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ה'תשפ"א  תמוז י"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
דיבורֿ א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל

הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
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˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈

L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,

הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
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אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,
(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,

בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»

‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆
¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
(בבאֿונידו 64) החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
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BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆
Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה

ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
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משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .

אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק
(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
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הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן
בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

ה'תשפ"א  תמוז י"ט שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו

מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.
אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

ãycew zegiyn zecewpã

."oi`iwa dyelya `l` zeycwdd z` oicet oi`"

לשון  ומסתימת סנהדרין. בריש ממשנה הוא זה, לשונו
ד"ה  בתוס' מפורש וכן תורה, דין שהוא משמע שם הגמרא
ב'קרית  אבל ועוד. שם אבן' וב'טורי ב. כג, מגילה "ואדם",
בעלמא  אסמכתא וקראי דרבנן, שהוא כתב להמבי"ט ספר'

הוא.
(26 dxrd 176 cenr a"l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
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ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
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"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.
חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ

‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»
ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
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oikxrקעו zekld - d`ltd xtq - fenz h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה, וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור

בין  "כשושנה ובתואל לבן אצל הייתה רבקה כי זה", יחוד
ויצחק ב"ן, בחינת מ"ה,החוחים" בחינת תמימה" "עולה

וכולל  חובק זה יחוד כי הכל, את ליצחק אברהם נתן ולכן
העולם. ענייני כל את

(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"

שלמעלה  תנועה על מורה "הפלאה" ספר של שמו
הוא  הספר של סיומו מדוע לבאר ויש והגבלה. ממדידה
האדמו"ר  בצדקה. ההגבלה חשיבות את המבטא בעניין
בצדקה", מאד מאד "להרבות וצריכים שיכולים כותב הזקן
תיווך  הוא ואיך מחומש", יותר יבזבז אל משום לחוש ו"אין
ישנם  בכללות ה' שבעבודת אלא ההלכה. על־פי הדברים
שייכותו  מצד והגבלה במדידה עבודה א. אופנים: שני
והגבלה, ממדידה שלמעלה עבודה ב. העולם. לגדרי

הקב"ה. עם אחת מציאות - שבנפש 'יחידה' מבחינת
ממדידה  שלמעלה באופן עבודה נדרשת בהם זמנים יש
בשאר  ואילו הכיפורים. ליום עד בעשי"ת כמו והגבלה,
"כל  והגבלה במדידה מסודרת עבודה להיות צריכה הימים,

עבידתיה". עביד ויומא יומא
זמנים  שיש הצדקה, ובנתינת התורה בלימוד הוא כן
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד צריך שבהם מיוחדים
לזמן  בהתאם מחומש, יותר צדקה לתת או זה לזמן

על ה  מרמז 'זרעים' לספר 'הפלאה' ספר סמיכות מיוחד.
טהורה  בי שנתת ש"נשמה שאע"פ בגוף, הנשמה חיבור
עם  הבלי־גבול לחבר גשמי בגוף ירדה זאת בכל היא",
עצם  את לחבר צריכה יהודי של עבודתו גם כך הגבול,
מדידה  של העבודה עם והגבלה ממדידה שלמעלה הנשמה
ממדידה  שלמעלה בכוח חדורה היא גם שתהיה והגבלה

והגבלה.
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
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בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות
ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

ה'תשפ"א  תמוז כ' רביעי יום
Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·.‚ ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿¬ƒƒ
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„˙BÎÏ‰ .‰ ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Â «¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Ê «¿¿À»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

שבהקדמתו  הגם פאה, להל' כלאים הל' הקדים הרמב"ם

פאה  מסכת את במשנה הקדים שרבי מסביר לפיה"מ
בתורה. הסדר הוא כך כי כלאים, למסכת

הלכות  הם שכלאים שכתב שם, הרדב"ז תירוץ על וקשה
וכלאי  בהמה כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות
קודם  סידר לכן פרט, כי־אם כלל אינן פאה והלכות הבגד,
הרמב"ם  סידר ואילו דפאה. הפרט ואח"כ דכלאים הכלל
שכלל  כיון אבל כך, לתרץ היה אפשר לחוד, פאה הל' את
אלו  הלכות ייחשבו מדוע עניים, מתנות בהל' אותן
לדוכתה. קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא החזקה' ה'יד שספר כיון הוא, והביאור
הצריך  האדם עבודת סדר לפי הרמב"ם סידרו הלכות",
סדר  על־פי יעשה אשר המעשה את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות כלאים הל' בתחילה סידר לכן עבודתו.
סידר  להן ובהמשך זריעה, היינו השדה, בעבודת הראשונה
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
המתנות  אלו ואחרי עניים. מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה, בשעת הניתנות
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש, מעשר, תרומות, מירוח:
ויובל  שנים, בשבע פעם הנוגעות שמיטה, הלכות סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהג
(252 cenr f"i wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



mi`lkקעח zekld - mirxf xtq - fenz 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי
אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ
גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים

ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו

כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם
הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה

למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש
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מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"

ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל
יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ה'תשפ"א  תמוז כ"א חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
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למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור
מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס

ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס

"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
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ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈
‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת
כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
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יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשפ"א  תמוז כ"ב שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל

אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.
חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
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ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»
.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mi`lka oikled oi`y ,df mr df mi`lkl mdl eyyg `l..."
."oird zi`xn xg` `l`

לערבו  אסור שבכלאים שאף הוא זה בדין החידוש
הבטלים  איסורים ובשאר בתרומה כמו במאתיים לכתחילה
בכלאים  אבל לכתחילה". איסור מבטלין ש"אין בששים
כאן  אין כי יחד, אותם לזרוע מותר אחד מין כשנראים
ומלכתחילה  אותו, שמבטלים כלאים איסור של מציאות

איסור. כאן אין
יכול  עין, למראית בנוגע האדם: בעבודת מכך ההוראה
עניין  על ה"רעש" כל ומה האי"? כולי "מאי לחשוב אדם
"ולא  תורה אמרה אעפ"כ דיבור, או מעשה בו שאין
אם  וגם חומד", והלב רואה ו"עין עיניכם" אחרי תתורו...
הרי  אחריו, ימשך שלא היצר עם להילחם שיצליח בטוח
נזהר  אם אבל בנפשו. פגם עושה עצמה שהראיה
מציאות  בעולמו קיימת לא מלכתחילה העין", ב"מראית

כלל. איסור של
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק

הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
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,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a¯‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,

לה'". שבת הארץ "ושבתה
שהטעם  נבוכים' ב'מורה מבואר בזה: ההסבר לומר ויש
בעבודה  הקרקע את להכחיש שלא הוא שביעית באיסור
חברו, שדה או שדהו בין הבדל כל אין ולכן שנה, אחר שנה
כוחות  "שמערבב הוא בכלאיים האיסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין הצמיחה... כח הנותנים העליונים
לו  ואומר אותו המכה מלמעלה, מזל לו שאין מלמטה
שייך  שדה מזל כי ב"שדך", רק הוא האיסור ולכן גדל".

חברו. במזל היא חברו ושדה עצמו, לאדם
שדהו  בתוך זרע ש"אפילו ההלכה המשך יובן ועל־פי־זה
לשדה  סמוך השעורים זרע ומשך לחטים, סמוך שעורים
שנראו  מפני מותר, זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו
מאחר  כי חבירו". שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים
נוגע  בשמים, המזלות לערבוב נוגע כלאים איסור שטעם
להבחין  יכולים מלאכים כי בעיניים, הדבר נראה כמה עד
ואינם  האדם), (כמו לעין שנראה כפי רק הדבר במציאות
כאן  שייך אין ולכן הקב"ה, כמו אדם מחשבות יודעים

העליונים. הכוחות ערבוב
לזרוע  אדם ימנע אל שלעולם היא, בעבודה ההוראה
רוחני  חשש מפני לזולת, להשפיע כלומר חברו, בשדה
תתערב  אל לו: ואומרים הכוחות". לערבב "שלא
לקונו  אדם שבין ובעניינים לרוחניות בנוגע בחשבונות
לאחרים  שנראה בדברים ואפילו אליך, שייכים שאינם

לזולת.. כשייכים
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור
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זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

ה'תשפ"א  תמוז כ"ג ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה
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.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
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ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»
Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿

ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«
‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿

e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו
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ה'תשפ"א  תמוז י"ז ראשון יום

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
"ולאֿיֹוספּו ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאתֿהּמסית,
לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ

לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ
לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאתֿהּמסית,

עליו" עינ "ולאֿתחס h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ
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― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
הּמס על לֹו הידּועה חֹובה ּׁשּמביאמּלֹומר מּמה (wqtlית ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא
ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא

ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ
סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: אזהרתֹו והּנה הזהיר; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלאֿאםּֿכן

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ּבכלֿענין הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ּבכלֿחֹוטא; חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא אלּֿדברי c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו אתֿהּנחנקים ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, לאֿצּויתיו אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
וכלֿמיתה ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא
לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ak)ׁשקרֹו ,gi my). ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ספרי עצמ(my)ּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד
הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב

― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכלֿהּנבראים
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

אלֿהאבת" l`)"אלּֿתפנּו ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
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ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכיֿיהיה
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ל ּבנינּו dxf)ּנעבדמקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה
"לּמל להעביר k`)לאֿתּתן ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר

הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ
(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ

ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ
ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב "לאֿיּמצא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשפ"א  תמוז י"ח שני יום

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל "ולאֿתקים :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ

היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות
זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ּכלֿמין ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

אתּֿכלֿהּמקמֹות" ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו אםּֿכה d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

אתֿמזּבחתם" "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא מןֿהּמקֹום אתֿׁשמם "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץֿיׂשראל

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ּומּכלֿהּמתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"אלּֿבית תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

"ולאֿתביא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"אלּֿבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה
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― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

"לאֿתחמד יתעּלה: לאמרֹו אתֿזה והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, מהּֿׁשּנאמר וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ּפןֿיחטיאּו ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

(bl ,bk zeny)אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

cq.)אמרּו dxf dcear)עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ּבןּֿבתירא יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ּבלאֿתעׂשה; ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלאֿתעׂשה;

ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה
ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;
וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע
ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ועלּֿבני עלֿהּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ּכלֿזה . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― לכלֿמנהגיהם וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא מןֿהּדר ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון לכלּֿבניֿאדם ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

dxrydd)אתּֿפעּלתֹו gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
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ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)עֹוררּותֿהּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא אתֿהעינים", ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאתֿהּנמנעֹות

ה'תשפ"א  תמוז י"ט שלישי יום

לד. לז. לו. לח. לה. תעשה לא מצות
קעא. מה. מא. לט. מ. מד. מג.

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
אתֿהעקרב",(`sqe)חֹובר חֹובר ואחד אתֿהּנחׁש ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ipxtkd)מןֿהּמתים mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם אףֿעלּֿפי ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.
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fenzקצב h"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'ואלֿהּיּדענים אלֿהאבת "'אלּֿתפנּו :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ

(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכלֿהראׁש
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ּכלֿצדע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ּבלׁשֹון לפי(my)הּלאו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאתֿזקנם.
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכלּֿגבר
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט(my)כליּֿגבר הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,
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― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)ּכלֿהּמחזיק" : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה `)"ולאֿתׂשימּו ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

וכלֿהּמגּלה ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ּכלֿקרחה על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמהּֿׁשּכפל

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשפ"א  תמוז כ' רביעי יום

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿהּדּבּור
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל אלּֿבני "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹוֿאּׁשה

עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ

(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ
(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר xacna)ּכלֿהּמצות? ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ּכלֿחּטאתם ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
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אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ואתֿעון אתֿעונם n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר k`,אתֿחּטאתם ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ְְְִִִֵֶַַָָּגםּֿכן:

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשפ"א  תמוז כ"א חמישי יום

עג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה

ה'תשפ"א  תמוז כ"ב שישי יום

עג. עשה מצות
רביעי. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה

ה'תשפ"א  תמוז כ"ג ש"ק יום

י. עג. עשה מצות
יוםחמישיֿשבתֿקודשכ"אֿכ"גתמוז

רביעי. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.
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çéìò ézúð äpäå:Eøeöî éîé EúBlk-ãò Ecö-ìà Ecvî Côäú-àìå íéúBáò Eèïéhç Eì-ç÷ äzàå §¦¥²¨©¬¦¨¤−£¦®§«Ÿ¥¨¥³¦¦§Æ¤¦¤½©©§−§¥¬§¤«§©¨´©§¿¦¦¿
íéîiä øtñî íçìì Eì íúBà úéNòå ãçà éìëa íúBà äzúðå íéîqëå ïçãå íéLãòå ìBôe íéøòNeÂ§Ÿ¦¸©£¨¦¹§´Ÿ©§ª§¦À§¨©¨³¨Æ¦§¦´¤½̈§¨¦¯¨¨²§−§¨®¤¦§©̧©¨¦¹

ìL Ecö-ìò áëBL | äzà-øLà:epìëàz íBé íéòLúå úBàî-LéìB÷Lîa epìëàz øLà Eìëàîe £¤©¨´¥´©«¦§À§Ÿ¥¯§¦§¦²−Ÿ£¤«©£¨«§Æ£¤´Ÿ£¤½§¦§¾
:epìëàz úò-ãò úòî íBiì ì÷L íéøNòàé:äzLz úò-ãò úòî ïéää úéML äzLú äøeNîa íéîe ¤§¦¬¤−¤©®¥¥¬©¥−Ÿ£¤«©²¦¦§¨¬¦§¤−¦¦´©¦®¥¥¬©¥−¦§¤«

áé(ñ) :íäéðéòì äðâòz íãàä úàö éììâa àéäå äpìëàz íéøòN úâòåâéeìëàé äëk ýåýé øîàiå §ª©¬§Ÿ¦−«Ÿ£¤®̈§¦À§¤«§¥Æ¥©´¨«¨½̈§ª¤−¨§¥¥¤«©´Ÿ¤§½̈¨´¨Ÿ§¯
:íL íçécà øLà íéBba àîè íîçì-úà ìàøNé-éðáãéäànèî àì éLôð äpä ýåýé éðãà däà øîàå §¥«¦§¨¥²¤©§−̈¨¥®©¦¾£¤¬©¦¥−¨«¨Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡¦½¦¥¬©§¦−´Ÿ§ª¨¨®

(ñ) :ìebt øNa éôa àá-àìå äzò-ãòå éøeòpî ézìëà-àì äôøèe äìáðeåèézúð äàø éìà øîàiå §¥¨̧§¥¨³«Ÿ¨©Æ§¦Æ¦§©´§©©½¨§Ÿ¨¬§¦−§©¬¦«©´Ÿ¤¥©½§¥À¨©³¦«
(ñ) :íäéìò Eîçì-úà úéNòå íãàä éììb úçz ø÷aä éòéôö (éòåôö)-úà Eì§Æ¤§¦¥´©¨½̈©−©¤§¥´¨«¨¨®§¨¦¬¨¤«©§§−£¥¤«

i"yx
(Á).íéúåáò êéìò éúúð חמורה תהא מצותי גזירת

אל  מצדך תהפך שלא בעבותים נאסרת כאילו עליך
êøåöî.צדך: éîé êúåìë ãò האלה הימים מניין

עליך: åâå'.(Ë)שגזרתי íéøåòùå ïéèç.íéîñåëå ïçåãå
עליהם  שיהא הרעב סי' בלע"ז איאפיילטר"א פאני"ץ
ובמיאוס: תערובות לחם ויאכלו המצור בימי

(È).ìå÷ùîá הרעב מן היראים מצור לאנשי סימן
במשור': ושותין במשקל úò.(È‡)ואוכלי' ãò úòî

ההין: ששית תשתה זו במדה ליום úâåòå(È·)מיום

.äðìëàú íéøåòù ולא שעורי' כעריכת מנוולת עריכת'
חטים: עוגת כעריכת äðâòú.נאה íãàä úàö éììâá

ושורפן: שמייבשן בגחליהם ל'àîè.(È‚)תאפינה
אנחה:ääà.(È„)מאוס: äàîåèî.לשון àì éùôð לא

בלילה: טומאה לידי ובאתי ביום äìéáðהרהרתי
.éúìëà àì äôéøèå לנבילה שדומה מסוכנת בשר

ìåâéô.וטריפה: øùá יתכן ולא חכם בה שהורה בהמה
רבותיה: מאי כן דאם ממש וטריפה נבילה לומר

(ÂË).éòéôö:גללי

cec zcevn
(Á).'Â‚Â È˙˙ ‰‰Âנתתי כאילו צד אל  מצד  תהפך  לא  ר"ל 

להתהפך: תוכל  לבל  בהם לאסרך  עבות חבלים Ú„עליך 
.Í˙ÂÏÎשאתה אמרתי אשר הימי' כל לשכוב תשלים אשר עד 

יום ומ ' שמאל צד  על  יום ש "ץ והם  שכבך בעת עליה  תצור
ימין: צד ‡Ì˙Â.(Ë)על ‰˙˙Â אחד בכלי תתן  יחד  כולם את 

לעש מהם הקמח  לחם:את ‡Ì˙Â.ות ˙È˘ÚÂ יחד המינים  מכל 
שבימי יהודה  לבני לאות והוא  מאכלך  ללחם לך  אותם תעשה 
יבררו ולא הרעב מפני מעורבבים המינים אלו יאכלו המצור 
הפחותים המינים בתערובות  יאכלו אבל למאכלם  החטין 

השמאליÙÒÓ¯.ההם: צדך  על תשכב  אשר הימים  במספר 
זה לחם  תאכל  יום  ש "ץ צדו שהם  על שישכב הימים במספר (וה"ה

להם) אחד דרך כי המבין על סמך ולקצר יום מ' שהם ÍÏÎ‡ÓÂ.(È):הימני
וכו': במשקול  יהיה תאכלנו אשר המאכל  בעתÚÓ˙.שיעור למחרתו עד  ההוא  היום מעת כ "א הלילה מלבד ליום לא ר "ל 

הלחם: יתום פן יחושו כי שביעה  כדי ולא  במשקל המצור בעת  שיאכלו לאות זה  וגם  עצמה  ‰‰ÔÈ.(È‡)ההיא ˙È˘˘המדה
הצורך : כל  ולא במדה ישתו המצור שבימי לאות זה  וגם עת  עד  מעת תשתה  וזה  ההין ששית ˘ÌÈ¯ÂÚ(È·)תהיה  ˙‚ÂÚÂ

.‰ÏÎ‡˙: בהמות מאכל שהוא  שעורים  עוגת יאכלו רעבון שמעקת לאות זה וגם משעורים  תהיה  תאכלנה אשר È‰Â‡.החררה 
שנתייבשו : אחר  באש  שהדליקו האדם צאת מגללי  הנעשים  גחלים על עוגה  לעשותה  תאפינה ההיא  בניÌ‰ÈÈÚÏ.החררה 

האדם: צאת גללי גחלי על  תאפנה  כאשר בעיניהם  יראו לחמםÎÎ‰.(È‚)הגולה  את ישראל בני יאכלו שכן לסימן זה  ר "ל 
גחלי על  אפויה  חררה אותה שתאכל וכמו גולים בהיותם  בנקיות  לשמרם יוכלו לא כי בגולה שם  אדיחם  אשר במקומות מאוס

נמאס: דבר שהוא האדם  צאת  ÓÂËÓ‡‰.(È„)גללי ‡Ï:נמאס במאכל  נמאסה בשכליÈ¯ÂÚÓ.לא שלם  אז הייתי לא  עוד כי  עם
נזהר: הייתי  מאלה מ "מ  איסור מאכל  מנדנוד ביותר ·‡.להשמר ‡ÏÂענין כפל והוא ונאסר מתועב  בשר בפי בא לא מעולם

גמול  זה  לשיהא  הנאסר דבר מעולם אכלתי לא ואף  מעולם אכלתי לא  אשר כזה  נמאס דבר אוכל עתה ואיך  וכאומר  במ "ש
ÍÏ.(ÂË)העונש : È˙˙כמו מאוס שאינו לחמך תעשה  ועליהם האדם  גללי  גחלי במקום  הבקר גללי גחלי  לקחת  לך החלפתי

האדם: גללי 

oeiv zcevn
(Ë).'Â‚Â ÔÈËÁ:וקטניות תבואה מיני  .·Â˘Ó¯‰(È‡)שמות 

ובמשורה במשקל  כמו הלח  מדת  נקרא  יט)כן ‰‰ÔÈ.:(ויקרא
מדה: וכןÂÚÂ‚˙.(È·)שם גחלים  ע "ג האפויה  חררה  היא 

הפוכה בלי ז)עוגה כגללו·‚ÈÏÏ.:(הושע כמו  הצואה יקרא כן
יאבד  כ)לנצח  האדם :(איוב צאת אמר  ביאור ˙‚Ú‰.ולתוספת

עוגה: לעשותה תאפינה  ר"ל עוגה  נתעבÓË‡.(È‚)מל ' ר"ל 
דחיה :‡„ÌÁÈ.ומאוס : צעקת‡‰‰.(È„)מל' לשון ענין 

ומאוס:ÓÂËÓ‡‰.יללה: ומרקÏÂ‚Ù.תעובה  כמו מתועב
סו)פגולים  היוצאˆÈÚÈÙ.(ÂË):(ישעיה דבר כל  כי הגלל  הוא 

והצפיעות הצאצאים  כמ "ש צפיעי קרוי כב)מהגוף  ˙Á˙.:(שם
במקום:

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב תמוז, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ איש חי רב פעלים עסקן חרוץ

וכו' מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

מברקו מה - 18 לחדש יולי הגיע לידי.

זה מכבר פניתי למנהלי אנ"ש באה"ק ת"ו לפרסם דעתי, במענה על שאלת רבים, כי מחוייבים 

על  גם  בזה  ולהשפיע  ביותר,  החרדיות  הרשימות  בעד  ולהצביע  בבחירות  להשתתף  ואחת  אחד  כל 

זולתם.

ובטח פירסמו זה באופן המתאים.

גדול הצער וכדאי בזיון שלא נתקיימה החזית בשעה מלאה אחריות זו, ויהי רצון אשר על כל 

פנים עתה יראו מנהלי המפלגות בעצמם די כח לבכר את האינטרסים של כללות היהדות החרדית על 

הרווחים המדומים המפלגתיים, אשר על ידי זה תהי' גם תועלת להמפלגה בתור מפלגה, ויקימו עכ"פ 

חזית עתה לאחרי הבחירות.

בברכה וכבוד.
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ã-÷øô ìà÷æçéehÎg

çéìò ézúð äpäå:Eøeöî éîé EúBlk-ãò Ecö-ìà Ecvî Côäú-àìå íéúBáò Eèïéhç Eì-ç÷ äzàå §¦¥²¨©¬¦¨¤−£¦®§«Ÿ¥¨¥³¦¦§Æ¤¦¤½©©§−§¥¬§¤«§©¨´©§¿¦¦¿
íéîiä øtñî íçìì Eì íúBà úéNòå ãçà éìëa íúBà äzúðå íéîqëå ïçãå íéLãòå ìBôe íéøòNeÂ§Ÿ¦¸©£¨¦¹§´Ÿ©§ª§¦À§¨©¨³¨Æ¦§¦´¤½̈§¨¦¯¨¨²§−§¨®¤¦§©̧©¨¦¹

ìL Ecö-ìò áëBL | äzà-øLà:epìëàz íBé íéòLúå úBàî-LéìB÷Lîa epìëàz øLà Eìëàîe £¤©¨´¥´©«¦§À§Ÿ¥¯§¦§¦²−Ÿ£¤«©£¨«§Æ£¤´Ÿ£¤½§¦§¾
:epìëàz úò-ãò úòî íBiì ì÷L íéøNòàé:äzLz úò-ãò úòî ïéää úéML äzLú äøeNîa íéîe ¤§¦¬¤−¤©®¥¥¬©¥−Ÿ£¤«©²¦¦§¨¬¦§¤−¦¦´©¦®¥¥¬©¥−¦§¤«

áé(ñ) :íäéðéòì äðâòz íãàä úàö éììâa àéäå äpìëàz íéøòN úâòåâéeìëàé äëk ýåýé øîàiå §ª©¬§Ÿ¦−«Ÿ£¤®̈§¦À§¤«§¥Æ¥©´¨«¨½̈§ª¤−¨§¥¥¤«©´Ÿ¤§½̈¨´¨Ÿ§¯
:íL íçécà øLà íéBba àîè íîçì-úà ìàøNé-éðáãéäànèî àì éLôð äpä ýåýé éðãà däà øîàå §¥«¦§¨¥²¤©§−̈¨¥®©¦¾£¤¬©¦¥−¨«¨Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡¦½¦¥¬©§¦−´Ÿ§ª¨¨®

(ñ) :ìebt øNa éôa àá-àìå äzò-ãòå éøeòpî ézìëà-àì äôøèe äìáðeåèézúð äàø éìà øîàiå §¥¨̧§¥¨³«Ÿ¨©Æ§¦Æ¦§©´§©©½¨§Ÿ¨¬§¦−§©¬¦«©´Ÿ¤¥©½§¥À¨©³¦«
(ñ) :íäéìò Eîçì-úà úéNòå íãàä éììb úçz ø÷aä éòéôö (éòåôö)-úà Eì§Æ¤§¦¥´©¨½̈©−©¤§¥´¨«¨¨®§¨¦¬¨¤«©§§−£¥¤«

i"yx
(Á).íéúåáò êéìò éúúð חמורה תהא מצותי גזירת

אל  מצדך תהפך שלא בעבותים נאסרת כאילו עליך
êøåöî.צדך: éîé êúåìë ãò האלה הימים מניין

עליך: åâå'.(Ë)שגזרתי íéøåòùå ïéèç.íéîñåëå ïçåãå
עליהם  שיהא הרעב סי' בלע"ז איאפיילטר"א פאני"ץ
ובמיאוס: תערובות לחם ויאכלו המצור בימי

(È).ìå÷ùîá הרעב מן היראים מצור לאנשי סימן
במשור': ושותין במשקל úò.(È‡)ואוכלי' ãò úòî

ההין: ששית תשתה זו במדה ליום úâåòå(È·)מיום

.äðìëàú íéøåòù ולא שעורי' כעריכת מנוולת עריכת'
חטים: עוגת כעריכת äðâòú.נאה íãàä úàö éììâá

ושורפן: שמייבשן בגחליהם ל'àîè.(È‚)תאפינה
אנחה:ääà.(È„)מאוס: äàîåèî.לשון àì éùôð לא

בלילה: טומאה לידי ובאתי ביום äìéáðהרהרתי
.éúìëà àì äôéøèå לנבילה שדומה מסוכנת בשר

ìåâéô.וטריפה: øùá יתכן ולא חכם בה שהורה בהמה
רבותיה: מאי כן דאם ממש וטריפה נבילה לומר

(ÂË).éòéôö:גללי

cec zcevn
(Á).'Â‚Â È˙˙ ‰‰Âנתתי כאילו צד אל  מצד  תהפך  לא  ר"ל 

להתהפך: תוכל  לבל  בהם לאסרך  עבות חבלים Ú„עליך 
.Í˙ÂÏÎשאתה אמרתי אשר הימי' כל לשכוב תשלים אשר עד 

יום ומ ' שמאל צד  על  יום ש "ץ והם  שכבך בעת עליה  תצור
ימין: צד ‡Ì˙Â.(Ë)על ‰˙˙Â אחד בכלי תתן  יחד  כולם את 

לעש מהם הקמח  לחם:את ‡Ì˙Â.ות ˙È˘ÚÂ יחד המינים  מכל 
שבימי יהודה  לבני לאות והוא  מאכלך  ללחם לך  אותם תעשה 
יבררו ולא הרעב מפני מעורבבים המינים אלו יאכלו המצור 
הפחותים המינים בתערובות  יאכלו אבל למאכלם  החטין 

השמאליÙÒÓ¯.ההם: צדך  על תשכב  אשר הימים  במספר 
זה לחם  תאכל  יום  ש "ץ צדו שהם  על שישכב הימים במספר (וה"ה

להם) אחד דרך כי המבין על סמך ולקצר יום מ' שהם ÍÏÎ‡ÓÂ.(È):הימני
וכו': במשקול  יהיה תאכלנו אשר המאכל  בעתÚÓ˙.שיעור למחרתו עד  ההוא  היום מעת כ "א הלילה מלבד ליום לא ר "ל 

הלחם: יתום פן יחושו כי שביעה  כדי ולא  במשקל המצור בעת  שיאכלו לאות זה  וגם  עצמה  ‰‰ÔÈ.(È‡)ההיא ˙È˘˘המדה
הצורך : כל  ולא במדה ישתו המצור שבימי לאות זה  וגם עת  עד  מעת תשתה  וזה  ההין ששית ˘ÌÈ¯ÂÚ(È·)תהיה  ˙‚ÂÚÂ

.‰ÏÎ‡˙: בהמות מאכל שהוא  שעורים  עוגת יאכלו רעבון שמעקת לאות זה וגם משעורים  תהיה  תאכלנה אשר È‰Â‡.החררה 
שנתייבשו : אחר  באש  שהדליקו האדם צאת מגללי  הנעשים  גחלים על עוגה  לעשותה  תאפינה ההיא  בניÌ‰ÈÈÚÏ.החררה 

האדם: צאת גללי גחלי על  תאפנה  כאשר בעיניהם  יראו לחמםÎÎ‰.(È‚)הגולה  את ישראל בני יאכלו שכן לסימן זה  ר "ל 
גחלי על  אפויה  חררה אותה שתאכל וכמו גולים בהיותם  בנקיות  לשמרם יוכלו לא כי בגולה שם  אדיחם  אשר במקומות מאוס

נמאס: דבר שהוא האדם  צאת  ÓÂËÓ‡‰.(È„)גללי ‡Ï:נמאס במאכל  נמאסה בשכליÈ¯ÂÚÓ.לא שלם  אז הייתי לא  עוד כי  עם
נזהר: הייתי  מאלה מ "מ  איסור מאכל  מנדנוד ביותר ·‡.להשמר ‡ÏÂענין כפל והוא ונאסר מתועב  בשר בפי בא לא מעולם

גמול  זה  לשיהא  הנאסר דבר מעולם אכלתי לא ואף  מעולם אכלתי לא  אשר כזה  נמאס דבר אוכל עתה ואיך  וכאומר  במ "ש
ÍÏ.(ÂË)העונש : È˙˙כמו מאוס שאינו לחמך תעשה  ועליהם האדם  גללי  גחלי במקום  הבקר גללי גחלי  לקחת  לך החלפתי

האדם: גללי 

oeiv zcevn
(Ë).'Â‚Â ÔÈËÁ:וקטניות תבואה מיני  .·Â˘Ó¯‰(È‡)שמות 

ובמשורה במשקל  כמו הלח  מדת  נקרא  יט)כן ‰‰ÔÈ.:(ויקרא
מדה: וכןÂÚÂ‚˙.(È·)שם גחלים  ע "ג האפויה  חררה  היא 

הפוכה בלי ז)עוגה כגללו·‚ÈÏÏ.:(הושע כמו  הצואה יקרא כן
יאבד  כ)לנצח  האדם :(איוב צאת אמר  ביאור ˙‚Ú‰.ולתוספת

עוגה: לעשותה תאפינה  ר"ל עוגה  נתעבÓË‡.(È‚)מל ' ר"ל 
דחיה :‡„ÌÁÈ.ומאוס : צעקת‡‰‰.(È„)מל' לשון ענין 

ומאוס:ÓÂËÓ‡‰.יללה: ומרקÏÂ‚Ù.תעובה  כמו מתועב
סו)פגולים  היוצאˆÈÚÈÙ.(ÂË):(ישעיה דבר כל  כי הגלל  הוא 

והצפיעות הצאצאים  כמ "ש צפיעי קרוי כב)מהגוף  ˙Á˙.:(שם
במקום:
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ç-÷øô àøæò`lÎhi

èé(ñ) :íéøNò íäéðáe åéçà éøøî éðaî äéòLé Bzàå äéáLç-úàåëíéøOäå ãéåc ïúpL íéðéúpä-ïîe §¤£©§½̈§¦¬§©«§−̈¦§¥´§¨¦®¤¨¬§¥¤−¤§¦«¦©§¦¦À¤¨©̧¨¦³§©¨¦Æ
:úBîLá eáwð ílk íéøNòå íéúàî íéðéúð íiåìä úãáòìàëàåäà øäpä-ìò íBö íL àø÷àå ©£Ÿ©´©§¦¦½§¦¦−¨©´¦§¤§¦®ª−̈¦§¬§¥«¨¤§¨̧¨¬Æ©©¨¨´©£½̈

c epnî Lwáì eðéýìà éðôì úBpòúäì:eðLeëø-ìëìe eðtèìe eðì äøLé Cøáëì ézLá ékìBàL §¦§©−¦§¥´¡Ÿ¥®§©¥³¦¤ÆÆ¤´¤§¨½̈¨¬§©¥−§¨§¥«¦´ÀŸ§¦¦§³
äáBèì åéL÷áî-ìk-ìò eðéýìà-ãé øîàì Cìnì eðøîà-ék Cøca áéBàî eðøæòì íéLøôe ìéç Cìnä-ïî¦©¤Æ¤Æ©´¦¨¨¦½§¨§¥¬¥¥−©¨®¤¦«¨©̧§©¤¹¤¥ÀŸ©¡Ÿ¥³©¨§©§¨Æ§½̈

:åéáæò-ìk ìò Btàå Bfòåâë:eðì øúòiå úàæ-ìò eðéýìàî äL÷ápå äîeöpåãëíéðäkä éøOî äìécáàå §ª´§©½©−¨Ÿ§¨«©¨²¨©§©§¨¬¥¡Ÿ¥−©®Ÿ©¥¨¥−¨«¨©§¦²¨¦¨¥¬©Ÿ£¦−
ì øNò íéðL:äøNò íäéçàî íänòå äéáLç äéáøLäëóñkä-úà íäì äì÷Làå (äìå÷ùàå) §¥´¨¨®§¥¥«§¨´£©§½̈§¦¨¤¬¥£¥¤−£¨¨«¨¤§¢¨´¨¤½¤©¤¬¤

:íéàöîpä ìàøNé-ìëå åéøNå åéöòéå Cìnä eîéøää eðéýìà-úéa úîeøz íéìkä-úàå áäfä-úàå§¤©¨−̈§¤©¥¦®§©´¥¡Ÿ¥À©¥¦ÆÆ©¤Æ¤Æ§Ÿ£¨´§¨½̈§¨¦§¨¥−©¦§¨¦«
åë:økë äàî áäæ íéøkëì äàî óñë-éìëe íéMîçå úBàî-LL íéøkk óñk íãé-ìò äì÷Làå̈¤§£¨̧©¨¹̈¤À¤¦¨¦Æ¥«¥´©£¦¦½§¥¤¬¤¥−̈§¦¨¦®¨−̈¥¨¬¦¨«
æë:áäfk úãeîç íéðL äáBè áäöî úLçð éìëe óìà íéðëøãàì íéøNò áäæ éøôëeçëäøîàå §Ÿ¥³¨¨Æ¤§¦½©£©§Ÿ¦−¨®¤§¥̧§¹Ÿ¤ª§¨³¨Æ§©½¦£−Ÿ©¨¨«¨Ÿ§¨´

:íëéúáà éýìà ýåýéì äáãð áäfäå óñkäå Lã÷ íéìkäå ýåýéì Lã÷ ízà íäìàèëeøîLå eã÷L £¥¤À©¤¬Ÿ Æ¤Æ©½̈§©¥¦−®Ÿ¤§©¤³¤§©¨¨Æ§¨½̈©−̈¡Ÿ¥¬£Ÿ¥¤«¦§´§¦§À
lä íìLeøéa ìàøNéì úBáàä-éøNå íiåìäå íéðäkä éøN éðôì eì÷Lz-ãò:ýåýé úéa úBëLìeìa÷å ©«¦§§¿¦§¥Á¨¥̧©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¨¥«¨¨¬§¦§¨¥−¦¨¨®¦©¦§−¥¬§¨«§¦§Æ

(ô) :eðéýìà úéáì íìLeøéì àéáäì íéìkäå áäfäå óñkä ì÷Lî íiåìäå íéðäkäàìøäpî äòñpå ©Ÿ£¦´§©§¦¦½¦§©²©¤¬¤§©¨−̈§©¥¦®§¨¦¬¦¨©−¦§¥¬¡Ÿ¥«©«¦§º̈¦§©´
úéä eðéýìà-ãéå íìLeøé úëìì ïBLàøä Lãçì øNò íéðLa àåäàáøBàå áéBà ókî eðìéviå eðéìò ä ©«£À̈¦§¥³¨¨Æ©´Ÿ¤¨¦½¨¤−¤§¨¨®¦§©¡Ÿ¥ÆÆ¨§¨´¨¥½©©̧¦¥½¦©¬¥²§¥−

:Cøcä-ìò©©¨«¤

i"yx
(Î).íéðéúðä ïîå המלך דוד שנתן נתינים העבדים ומן

עמהם: עלו ישראל לישב úåðòúäì.(Î‡)ושרי
äøùé.בתענית: êøã:לשלום המקום éë(Î·)שיוליכני

.éúùåá לשאול רציתי שלא המלך מן נתביישתי שהרי
לתיירנו: כדי ופרשים רכב åðøîà.לו éë כבר שהרי

למבקשיו  מטיב שהקב"ה המלך דריוש אל אמרנו
עוזביו: על וחמתו אפו åðì.(Î‚)ושופך øúòéå וקבל

לשלום: לירושלים שבאנו äìéãáàå.(Î„)תפלתינו
הכהנים  משרי הבדלתי אהוא נהר על שם הייתי וכאשר
ה': בית באוצרות ליתן והזהב הכסף להם ושקלתי

(‰Î).åîéøää:בבבל הנמצאים הרימו éìëå(ÂÎ)אשר
.íéøëëì äàî óñë:כלי בכל מזרקים:éøåôëå.(ÊÎ)ככר

.óìà íéðåëøãàì כפורי בב' היו דרכונים אלף מטבע מין
הללו: מוצהבáäöåî.זהב נחושת מטבע (או)משל מין

נחושת: לנחושת:äáåè.של קורא נקבה שני íéðù.ל'
áäæë.כלים: úåãåîç:נקבה בל' חמודות קורא הכלים
(ÁÎ).íäéìà:הכהנים שרי úéá(ËÎ)לאותן úåëùìä

.'ä:הבית בלשכות ליתן ùãåçì(Ï‡)כדי øùò íéðùá
.ïåùàøä:לניסן עשר åðéìò.בשנים äúéä åðéäìà ãéå

עליה: הלכנו אשר הדרך על להצליחנו

cec zcevn
(ËÈ).ÂÈÁ‡בדבר וקיצר לשני  וה "ה האחד  על וחוזר חבריו 

‰ÌÈÂÏ.(Î)המובן: ˙„Â·ÚÏ:'ה בית  מלאכת  Â·˜בדבר
.˙ÂÓ˘·:שבהם והידועים  החשובים ר"ל  בשמותם נתפרשו

(‡Î).‡¯˜‡Â: בהכרזה תענית גזרתי ‡‰Â‡.ר"ל  ¯‰‰ ÏÚ על
אהוא: אל  הבא  È˘¯‰.הנהר  Í¯„תשיג לא אשר  בדרך ללכת

ואורב : אויב  יד  Â‚Â'.(Î·)לנו È˙˘Â· ÈÎעמנו שלח לא ולזה 
האויב: מן מתפחד  Â‚Â'.והייתי Â¯Ó‡ ÈÎ חיל שאלתי  לא ולזה

אמריכם : איה לומר  משיב  היה  שאלתי כ "א  להם :ÂËÏ·‰.ופרשים נקמתו :ÂÊÚÂ.להטיב Ê‡˙.(Î‚)כח  ÏÚ:ישרה דרך  על
.ÂÏ ¯˙ÚÈÂ:בו ידבר  בחלום או לו נאמר בנבואה ואולי תפלתינו עתר  חשביה :È·¯˘Ï‰.(Î„)קבל  ואת  שרביה Ì‰ÈÁ‡Ó.את

לוי: מבני והיו במשקל :Ï˜˘‡Â‰.(Î‰)מחבריהם להם  וכו ':‰‰¯ÂÓÈ.מסרתי המלך והפרישו הרימו במלכות‰ÌÈ‡ˆÓ.אשר
Ì„È.(ÂÎ)בבל : ÏÚ:בידם אחד :ÌÈ¯ÎÎÏ.למסור ככר משקלו  היה כלי ‡ÛÏ.(ÊÎ)כל  ÌÈÂÎ¯„‡Ïאלף משקלו  היה אחד  כל 

ÊÎ‰·.דרכונים : ˙Â„ÂÓ‰: כזהב ÂÎÂ'.(ÁÎ)חשובות ˘„Â˜ Ì˙‡: הקודש ביד הקודש להנתן Ï‰'.ומהראוי ‰·„:יחשב ולקודש
(ËÎ).Â¯Ó˘Â Â„˜˘: במשקל תשיבו אשר  עד אותם  ושמרו  והזהב והכסף הכלים  צורך  בדבר ÂÎÂ'.מהרו È¯˘ ÈÙÏ אל לתתם 

ה ': בבית אשר  ‰ÛÒÎ.(Ï)הלשכות Ï˜˘Ó: במשקל קבלו  וכו' הכסף ‡‰Â‡.(Ï‡)ר "ל  ¯‰Ó:אהוא אל הבא  מנהר

oeiv zcevn
(Î).Â·˜שם נתפר ונוקב וכן כ"ד)שו ÌÈ˘¯ÙÂ.(Î·):(ויקרא

רב: בהרגל הסוסים רוכבי תפלהÚÈÂ˙¯.(Î‚)הם  קבלת ענין
לו ויעתר כ"ה)וכן ÌÈÂÎ¯„‡Ï.מזרקות:È¯ÂÙÈÎ.(ÊÎ):(בראשית

אצלם: ידוע מטבע  וכןÂÓˆ‰·.שם הזהב  גוון כעין  מראה 
צהוב יג)שער  שוקד ˘˜„Â.(ËÎ):(ויקרא כי כמו מהירות  ענין 

א')אני להסתר:Â‡Â¯·.(Ï‡):(ירמיה במארב היושב  שונא 

f dpyn iying wxt zexdh zkqn

‰ïéìéáL éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Clä,Bøáç àáeúBøäè äNòå éðMa Cläå §¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¦¥§¤¨¥¤§¨¨§¨¨£¥§¦¥©¥¦§¨¨§¨
–äãeäé éaøøîBà:éðôa äæ eìàLð íàBîöò éðôa äæå Bîöò–ïéøBäè,íäéðL eìàLð íàåãçàk–íéàîè. ©¦§¨¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦¦§£§¥¤§¤¨§¥¦

éñBé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–íéàîè. ©¦¥¥¥¨¥¨§¥¦
Âíéøkë éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,úBøäè äNòå íäî ãçà úà ìëà,äNòå éðMä úà ìëàå Bøáç àáe §¥¦¨¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©¤¤¨¥¤§¨¨§¨¨£¥§¨©¤©¥¦§¨¨

úBøäè–äãeäé éaøøîBà:Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ eìàLð íà–ïéøBäè,ãçàk ïäéðL eìàLð íàå– §¨©¦§¨¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦¦§£§¥¤§¤¨
íéàîè.éñBé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–íéàîè. §¥¦©¦¥¥¥¨¥¨§¥¦

Êåéãâa ìò ñøãå ãçà àáe íéaøä úeLøa áLiL éî,Bwøa òâðå ÷÷øL Bà–äîeøzä úà íéôøBN Bwø ìò,ìòå ¦¤¨©¦§¨©¦¨¤¨§¨©©§¨¨¤¨©§¨©§ª©ª§¦¤©§¨§©
áøä øçà ïéëìBä åéãâa.ãîòå íéaøä úeLøa ïLé–ñøãî íéàîè åéìk,éøácøéàî éaø;íéîëçåïéøäèî.òâð §¨¨§¦©©¨Ÿ¨©¦§¨©¦§¨©¥¨§¥¦¦§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§©£¦¨©

del`yp m`úáá åàá íàå .øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ ïì àîéé÷ àäã ,ïàîèì ïéìåëé ïéã úéá ïéà ,åîöò éðôá å÷éôñ ìò íéîëçì ãçà ìë
åðì øùôà éà ,íúà íéøåäè åà íúà ïéàîè øîåì åðì ùé úçà äàøåäáå ìéàåä ,úçà:àîè éàãå ãçà éøäù ,íúà íéøåäè øîåìjk oia xne` iqei 'x

.oi`nh jk oiae,å÷ìçð äî ìò .íéøåäè ìëä éøáã äæ øçà äæ ìàùéì åàáùëå .ïéàîè ìëä éøáãã ,úçà úáá ìàùéì åàáùë äãåäé 'øå éñåé 'ø å÷ìçð àì
:éñåé éáøë äëìäå .úçà úáì äéì éîãî éñåé éáøå ,äæ øçà äæì äéì éîãî äãåäé 'øã ,åøéáç ìòå åéìò ìàùéì àáä ìò

e.odn cg` lk`.ìéòì åäééúâåìôë ,åøéáç ìòå åéìò ìàùéì àáá éîð àëä éñåé éáøå äãåäé 'øã åäééúâåìôå .ïðáøã äàîåè éðú÷å àúééøåàã äàîåè àðú
:éñåé 'øë äëìäå

f.mitxey ewex lr:àáåø øúá ïðéìæà àìå ,÷ôñ ïäù ô"òàå ,ìéòìã ïé÷øéôá ïðúãë ,äîåøúä úà íéôøåù íéàöîðä íé÷åø ìòùxg` mikled eicba lre
.aexd:ïéôøåù ,úåáæå íéáæ øéòä äúåà éùðà áåø íà.qxcn oi`nh eilkáåø àîù ïðéùééçã ,éðàù ïùé ,áåøä øçà ïéëìåä ñøãå øçà àáå áùéáã â"òà

`xephxa yexit
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ה ה נ ש מ ר ו א ב

øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL éðL מהם איזה ידוע ואין – ÀÅÀÄÄÆÈÈÅÀÆÈÈ
CläåאדםCläטמא, Bøáç àáe ,úBøäè äNòå ïäî ãçàa ÄÅÀÆÈÅÆÀÈÈÀÈÈÂÅÀÄÅ
éðMa,השני בשביל  –úBøäè äNòå,אחרות –äãeäé éaø ÇÅÄÀÈÈÀÈÇÄÀÈ

eìàLð íà :øîBà ממנו ונשאלו לחכם שבאו  כלומר לחכם, – ÅÄÄÀÂ
לטמאם, או לטהרם כדי המעשה, היה äæåהיאך  Bîöò éðôa äæÆÄÀÅÇÀÀÆ

Bîöò éðôa,זה אחר  זה שנשאלו  –ïéøBäèאחד לכל  מורים – ÄÀÅÇÀÀÄ
ספקו  הרבים ברשות טומאה שספק לפי  טהור , שהוא עצמו בפני

ãçàkטהור. íäéðL eìàLð íàå ונשאלו לחכם שניהם שבאו – ÀÄÄÀÂÀÅÆÀÆÈ
אחת, בבת להם:íéàîèממנו  לומר יש אחת ובהוראה שהואיל – ÀÅÄ

טהורים, שהם להם, לומר אפשר  אי  הרי אתם, טהורים או  אתם טמאים

טמאים. ששניהם להם, מורים הלכך  טמא, ודאי  מהם אחד éaøÇÄשהרי 
íéàîè ,Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà éñBéבגמרא א )– י, (פסחים ÅÅÅÈÅÈÀÅÄ

נשאלו  ואם טמאים; הכל  דברי אחת, בבת שניהם נשאלו  שאם מבואר,
האחד שבא בכגון  אלא נחלקו  לא טהורים; הכל  דברי זה, אחר  בזה

שניהם של  דינם מה חברו, ועל  עליו רבי(רש"י),להישאל שלדעת
יוסי רבי ולדעת טהורים, ושניהם זה, אחר  בזה כנשאלים דינם יהודה

טמאים. ושניהם אחת, בבת כנשאלים iqei.דינם iaxk dklde

דין מה חברו , ועל עליו  אחת בבת להישאל  האחד  בא שאם כותבים, יש
היא, הגמרא שכוונת אלא טמאים, ששניהם מודים, הכל זה בכגון  אף שניהם,
לפיכך חברו, על שאל  כך ואחר וטיהרוהו, עצמו, על  ושאל האחד שבא בכגון
באו כאילו  דינם יוסי רבי ולדעת זה, אחר בזה להישאל באו כאילו דינם
אחד במעמד  שניהם על שאל והאחד  הואיל אחת, בבת להישאל  שניהם

.(` ,fk zeaezk zetqez)
האנשים, היינו טמאים, – כאחד שניהם נשאלו  שאם במשנתנו, ששנינו  מה

?eyry zexdhd oic dn la`כמו תלויות, שהטהרות מבואר, חדשים" ב"תוספות
שבאדם  שכשם תלויות, ואלו  אלו הראשונות, קיימות שאם ג, במשנה ששנינו
פי על אף תלויות, שתיהן  טהרות, שתי ועשה השבילים בשני שהלך אחד 
אחר, בשביל הלך מהם אחד  שכל בשניים, גם כך טמאה, ודאי מהן  שאחת
כותב: הרמב"ם אבל תלויות. הן  שעשו הטהרות טמא, ודאי  מהם שאחד אף
היינו שניים ואמר : חברו  ועל  עליו  ושאל האחד שבא או  כאחד , שניהם "באו

טמאין  שניהם הרי  – עשינו טהרות ושתי הלכנו  השבילים zexdheובשני
zetxyp eyryעל שתמה למלך " "משנה עיין  ב; יט, הטומאות אבות (הל ' "

הרמב"ם).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  שבילים שני  כדין אוכלים טומאת ספק שדין  ללמד, מוסיפה משנתנו
הקודמת.

øBäè ãçàå àîè ãçà ,íéøkë éðL מהם איזה ידוע ואין  – ÀÅÄÈÄÆÈÈÅÀÆÈÈ
Bøáçאדםìëàטמא, àáe ,úBøäè äNòå íäî ãçà úà ÈÇÆÆÈÅÆÀÈÈÀÈÈÂÅ

éðMä úà ìëàå,שנשאר הכיכר את –úBøäè äNòå,אחרות – ÀÈÇÆÇÅÄÀÈÈÀÈ
eìàLð íà :øîBà äãeäé éaø,לחכם –äæå Bîöò éðôa äæ ÇÄÀÈÅÄÄÀÂÆÄÀÅÇÀÀÆ

Bîöò éðôa,זה אחר זה שנשאלו  –ïéøBäèאחד לכל  אומרים – ÄÀÅÇÀÀÄ
מכלל שהוא סופרים, דברי  ספק משום טהור , שהוא עצמו בפני

חכמים שטיהרו ששנינו (רמב"ם ),הספקות כמו היחיד, ברשות ואפילו

יא), ז; (ד, ãçàkלעיל ïäéðL eìàLð íàå,אחת בבת –íéàîè ÀÄÄÀÂÀÅÆÀÆÈÀÅÄ
כמו  טמא, ודאי  מהם ואחד הואיל טמאים, שהם לשניהם אומרים –

שבילים. שני  בענין הקודמת, במשנה ïéaשבארנו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅ
íéàîè ,Ck ïéáe Ck במשנה כמו  במפרשים מבואר  כאן  אף – ÈÅÈÀÅÄ

להם  שאומרים מודים הכל אחת, בבת שניהם נשאלו  שאם הקודמת,
לכל שאומרים מודים הכל  זה, אחר  בזה נשאלו ואם טמאים, שהם
האחד שבא בכגון  אלא נחלקו  לא טהור, שהוא עצמו  בפני  אחד 

הקודמת, במשנה שבילין בענין  שבארנו כמו  חברו, ועל  עליו לישאל
רבי ולדעת וטהורים, זה, אחר בזה כנשאלים דינם יהודה רבי שלדעת

וטמאים. אחת בבת כנשאלים דינם iqei.יוסי  iaxk dklde

שניהם  "נשאלו  ב): יט, הטומאות אבות (הל' הרמב"ם כותב בענייננו  אף
מספק טמאים שניהם – חברו ועל עליו שנשאל  או zetxypכאחת mzexdhe,

כיכרות  במאה שנתערב טמא אחד כיכר ואפילו  טמאה. מהם אחת ודאי שהרי
ויישרפו" טמאין  כולם – epziibeqa).טהורין xeaicd z` aigxny "jlnl dpyn" oiir)

הזכרנו שכבר (כמו  תלויות שהטהרות כותב, חדשים" "תוספות בעל  אבל 
שגבי "ותדע חדשים": "תוספות בעל ומוסיף הקודמת); למשנה באורנו בשולי 
על אלא תרומה שורפים ואין  סופרים, דברי  ספק אלא אינן שאכלו  הכיכרים

ה). (ד , לעיל " המפורטים ספקות ששה

i p y m e i
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åéãâa ìò ñøãå ãçà àáe íéaøä úeLøa áLiL éîוהרי – ÄÆÈÇÄÀÈÇÄÈÆÈÀÈÇÇÀÈÈ
הטומאה, אב היושב בגדי את ועשה זב היה הדורס שמא לחשוש, יש

נטמא, שהיושב øL÷÷ונמצא Bà–,ורקק אחד Bwøaזהòâðåשבא ÆÈÇÀÈÇÀË
היושב  ונטמא זב, היה הרוקק שמא לחשוש יש הרי  זה בכגון ואף –

izdw - zex`ean zeipyn
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ç-÷øô àøæò`lÎhi

èé(ñ) :íéøNò íäéðáe åéçà éøøî éðaî äéòLé Bzàå äéáLç-úàåëíéøOäå ãéåc ïúpL íéðéúpä-ïîe §¤£©§½̈§¦¬§©«§−̈¦§¥´§¨¦®¤¨¬§¥¤−¤§¦«¦©§¦¦À¤¨©̧¨¦³§©¨¦Æ
:úBîLá eáwð ílk íéøNòå íéúàî íéðéúð íiåìä úãáòìàëàåäà øäpä-ìò íBö íL àø÷àå ©£Ÿ©´©§¦¦½§¦¦−¨©´¦§¤§¦®ª−̈¦§¬§¥«¨¤§¨̧¨¬Æ©©¨¨´©£½̈

c epnî Lwáì eðéýìà éðôì úBpòúäì:eðLeëø-ìëìe eðtèìe eðì äøLé Cøáëì ézLá ékìBàL §¦§©−¦§¥´¡Ÿ¥®§©¥³¦¤ÆÆ¤´¤§¨½̈¨¬§©¥−§¨§¥«¦´ÀŸ§¦¦§³
äáBèì åéL÷áî-ìk-ìò eðéýìà-ãé øîàì Cìnì eðøîà-ék Cøca áéBàî eðøæòì íéLøôe ìéç Cìnä-ïî¦©¤Æ¤Æ©´¦¨¨¦½§¨§¥¬¥¥−©¨®¤¦«¨©̧§©¤¹¤¥ÀŸ©¡Ÿ¥³©¨§©§¨Æ§½̈

:åéáæò-ìk ìò Btàå Bfòåâë:eðì øúòiå úàæ-ìò eðéýìàî äL÷ápå äîeöpåãëíéðäkä éøOî äìécáàå §ª´§©½©−¨Ÿ§¨«©¨²¨©§©§¨¬¥¡Ÿ¥−©®Ÿ©¥¨¥−¨«¨©§¦²¨¦¨¥¬©Ÿ£¦−
ì øNò íéðL:äøNò íäéçàî íänòå äéáLç äéáøLäëóñkä-úà íäì äì÷Làå (äìå÷ùàå) §¥´¨¨®§¥¥«§¨´£©§½̈§¦¨¤¬¥£¥¤−£¨¨«¨¤§¢¨´¨¤½¤©¤¬¤

:íéàöîpä ìàøNé-ìëå åéøNå åéöòéå Cìnä eîéøää eðéýìà-úéa úîeøz íéìkä-úàå áäfä-úàå§¤©¨−̈§¤©¥¦®§©´¥¡Ÿ¥À©¥¦ÆÆ©¤Æ¤Æ§Ÿ£¨´§¨½̈§¨¦§¨¥−©¦§¨¦«
åë:økë äàî áäæ íéøkëì äàî óñë-éìëe íéMîçå úBàî-LL íéøkk óñk íãé-ìò äì÷Làå̈¤§£¨̧©¨¹̈¤À¤¦¨¦Æ¥«¥´©£¦¦½§¥¤¬¤¥−̈§¦¨¦®¨−̈¥¨¬¦¨«
æë:áäfk úãeîç íéðL äáBè áäöî úLçð éìëe óìà íéðëøãàì íéøNò áäæ éøôëeçëäøîàå §Ÿ¥³¨¨Æ¤§¦½©£©§Ÿ¦−¨®¤§¥̧§¹Ÿ¤ª§¨³¨Æ§©½¦£−Ÿ©¨¨«¨Ÿ§¨´

:íëéúáà éýìà ýåýéì äáãð áäfäå óñkäå Lã÷ íéìkäå ýåýéì Lã÷ ízà íäìàèëeøîLå eã÷L £¥¤À©¤¬Ÿ Æ¤Æ©½̈§©¥¦−®Ÿ¤§©¤³¤§©¨¨Æ§¨½̈©−̈¡Ÿ¥¬£Ÿ¥¤«¦§´§¦§À
lä íìLeøéa ìàøNéì úBáàä-éøNå íiåìäå íéðäkä éøN éðôì eì÷Lz-ãò:ýåýé úéa úBëLìeìa÷å ©«¦§§¿¦§¥Á¨¥̧©Ÿ£¦¯§©§¦¦²§¨¥«¨¨¬§¦§¨¥−¦¨¨®¦©¦§−¥¬§¨«§¦§Æ

(ô) :eðéýìà úéáì íìLeøéì àéáäì íéìkäå áäfäå óñkä ì÷Lî íiåìäå íéðäkäàìøäpî äòñpå ©Ÿ£¦´§©§¦¦½¦§©²©¤¬¤§©¨−̈§©¥¦®§¨¦¬¦¨©−¦§¥¬¡Ÿ¥«©«¦§º̈¦§©´
úéä eðéýìà-ãéå íìLeøé úëìì ïBLàøä Lãçì øNò íéðLa àåäàáøBàå áéBà ókî eðìéviå eðéìò ä ©«£À̈¦§¥³¨¨Æ©´Ÿ¤¨¦½¨¤−¤§¨¨®¦§©¡Ÿ¥ÆÆ¨§¨´¨¥½©©̧¦¥½¦©¬¥²§¥−

:Cøcä-ìò©©¨«¤

i"yx
(Î).íéðéúðä ïîå המלך דוד שנתן נתינים העבדים ומן

עמהם: עלו ישראל לישב úåðòúäì.(Î‡)ושרי
äøùé.בתענית: êøã:לשלום המקום éë(Î·)שיוליכני

.éúùåá לשאול רציתי שלא המלך מן נתביישתי שהרי
לתיירנו: כדי ופרשים רכב åðøîà.לו éë כבר שהרי

למבקשיו  מטיב שהקב"ה המלך דריוש אל אמרנו
עוזביו: על וחמתו אפו åðì.(Î‚)ושופך øúòéå וקבל

לשלום: לירושלים שבאנו äìéãáàå.(Î„)תפלתינו
הכהנים  משרי הבדלתי אהוא נהר על שם הייתי וכאשר
ה': בית באוצרות ליתן והזהב הכסף להם ושקלתי

(‰Î).åîéøää:בבבל הנמצאים הרימו éìëå(ÂÎ)אשר
.íéøëëì äàî óñë:כלי בכל מזרקים:éøåôëå.(ÊÎ)ככר

.óìà íéðåëøãàì כפורי בב' היו דרכונים אלף מטבע מין
הללו: מוצהבáäöåî.זהב נחושת מטבע (או)משל מין

נחושת: לנחושת:äáåè.של קורא נקבה שני íéðù.ל'
áäæë.כלים: úåãåîç:נקבה בל' חמודות קורא הכלים
(ÁÎ).íäéìà:הכהנים שרי úéá(ËÎ)לאותן úåëùìä

.'ä:הבית בלשכות ליתן ùãåçì(Ï‡)כדי øùò íéðùá
.ïåùàøä:לניסן עשר åðéìò.בשנים äúéä åðéäìà ãéå

עליה: הלכנו אשר הדרך על להצליחנו

cec zcevn
(ËÈ).ÂÈÁ‡בדבר וקיצר לשני  וה "ה האחד  על וחוזר חבריו 

‰ÌÈÂÏ.(Î)המובן: ˙„Â·ÚÏ:'ה בית  מלאכת  Â·˜בדבר
.˙ÂÓ˘·:שבהם והידועים  החשובים ר"ל  בשמותם נתפרשו

(‡Î).‡¯˜‡Â: בהכרזה תענית גזרתי ‡‰Â‡.ר"ל  ¯‰‰ ÏÚ על
אהוא: אל  הבא  È˘¯‰.הנהר  Í¯„תשיג לא אשר  בדרך ללכת

ואורב : אויב  יד  Â‚Â'.(Î·)לנו È˙˘Â· ÈÎעמנו שלח לא ולזה 
האויב: מן מתפחד  Â‚Â'.והייתי Â¯Ó‡ ÈÎ חיל שאלתי  לא ולזה

אמריכם : איה לומר  משיב  היה  שאלתי כ "א  להם :ÂËÏ·‰.ופרשים נקמתו :ÂÊÚÂ.להטיב Ê‡˙.(Î‚)כח  ÏÚ:ישרה דרך  על
.ÂÏ ¯˙ÚÈÂ:בו ידבר  בחלום או לו נאמר בנבואה ואולי תפלתינו עתר  חשביה :È·¯˘Ï‰.(Î„)קבל  ואת  שרביה Ì‰ÈÁ‡Ó.את

לוי: מבני והיו במשקל :Ï˜˘‡Â‰.(Î‰)מחבריהם להם  וכו ':‰‰¯ÂÓÈ.מסרתי המלך והפרישו הרימו במלכות‰ÌÈ‡ˆÓ.אשר
Ì„È.(ÂÎ)בבל : ÏÚ:בידם אחד :ÌÈ¯ÎÎÏ.למסור ככר משקלו  היה כלי ‡ÛÏ.(ÊÎ)כל  ÌÈÂÎ¯„‡Ïאלף משקלו  היה אחד  כל 

ÊÎ‰·.דרכונים : ˙Â„ÂÓ‰: כזהב ÂÎÂ'.(ÁÎ)חשובות ˘„Â˜ Ì˙‡: הקודש ביד הקודש להנתן Ï‰'.ומהראוי ‰·„:יחשב ולקודש
(ËÎ).Â¯Ó˘Â Â„˜˘: במשקל תשיבו אשר  עד אותם  ושמרו  והזהב והכסף הכלים  צורך  בדבר ÂÎÂ'.מהרו È¯˘ ÈÙÏ אל לתתם 

ה ': בבית אשר  ‰ÛÒÎ.(Ï)הלשכות Ï˜˘Ó: במשקל קבלו  וכו' הכסף ‡‰Â‡.(Ï‡)ר "ל  ¯‰Ó:אהוא אל הבא  מנהר

oeiv zcevn
(Î).Â·˜שם נתפר ונוקב וכן כ"ד)שו ÌÈ˘¯ÙÂ.(Î·):(ויקרא

רב: בהרגל הסוסים רוכבי תפלהÚÈÂ˙¯.(Î‚)הם  קבלת ענין
לו ויעתר כ"ה)וכן ÌÈÂÎ¯„‡Ï.מזרקות:È¯ÂÙÈÎ.(ÊÎ):(בראשית

אצלם: ידוע מטבע  וכןÂÓˆ‰·.שם הזהב  גוון כעין  מראה 
צהוב יג)שער  שוקד ˘˜„Â.(ËÎ):(ויקרא כי כמו מהירות  ענין 

א')אני להסתר:Â‡Â¯·.(Ï‡):(ירמיה במארב היושב  שונא 

f dpyn iying wxt zexdh zkqn

‰ïéìéáL éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,úBøäè äNòå ïäî ãçàa Clä,Bøáç àáeúBøäè äNòå éðMa Cläå §¥§¦¦¤¨¨¥§¤¨¨¦¥§¤¨¥¤§¨¨§¨¨£¥§¦¥©¥¦§¨¨§¨
–äãeäé éaøøîBà:éðôa äæ eìàLð íàBîöò éðôa äæå Bîöò–ïéøBäè,íäéðL eìàLð íàåãçàk–íéàîè. ©¦§¨¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦¦§£§¥¤§¤¨§¥¦

éñBé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–íéàîè. ©¦¥¥¥¨¥¨§¥¦
Âíéøkë éðL,øBäè ãçàå àîè ãçà,úBøäè äNòå íäî ãçà úà ìëà,äNòå éðMä úà ìëàå Bøáç àáe §¥¦¨¦¤¨¨¥§¤¨¨¨©¤¤¨¥¤§¨¨§¨¨£¥§¨©¤©¥¦§¨¨

úBøäè–äãeäé éaøøîBà:Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ eìàLð íà–ïéøBäè,ãçàk ïäéðL eìàLð íàå– §¨©¦§¨¥¦¦§£¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦¦§£§¥¤§¤¨
íéàîè.éñBé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa–íéàîè. §¥¦©¦¥¥¥¨¥¨§¥¦

Êåéãâa ìò ñøãå ãçà àáe íéaøä úeLøa áLiL éî,Bwøa òâðå ÷÷øL Bà–äîeøzä úà íéôøBN Bwø ìò,ìòå ¦¤¨©¦§¨©¦¨¤¨§¨©©§¨¨¤¨©§¨©§ª©ª§¦¤©§¨§©
áøä øçà ïéëìBä åéãâa.ãîòå íéaøä úeLøa ïLé–ñøãî íéàîè åéìk,éøácøéàî éaø;íéîëçåïéøäèî.òâð §¨¨§¦©©¨Ÿ¨©¦§¨©¦§¨©¥¨§¥¦¦§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§©£¦¨©

del`yp m`úáá åàá íàå .øåäè å÷éôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ ïì àîéé÷ àäã ,ïàîèì ïéìåëé ïéã úéá ïéà ,åîöò éðôá å÷éôñ ìò íéîëçì ãçà ìë
åðì øùôà éà ,íúà íéøåäè åà íúà ïéàîè øîåì åðì ùé úçà äàøåäáå ìéàåä ,úçà:àîè éàãå ãçà éøäù ,íúà íéøåäè øîåìjk oia xne` iqei 'x

.oi`nh jk oiae,å÷ìçð äî ìò .íéøåäè ìëä éøáã äæ øçà äæ ìàùéì åàáùëå .ïéàîè ìëä éøáãã ,úçà úáá ìàùéì åàáùë äãåäé 'øå éñåé 'ø å÷ìçð àì
:éñåé éáøë äëìäå .úçà úáì äéì éîãî éñåé éáøå ,äæ øçà äæì äéì éîãî äãåäé 'øã ,åøéáç ìòå åéìò ìàùéì àáä ìò

e.odn cg` lk`.ìéòì åäééúâåìôë ,åøéáç ìòå åéìò ìàùéì àáá éîð àëä éñåé éáøå äãåäé 'øã åäééúâåìôå .ïðáøã äàîåè éðú÷å àúééøåàã äàîåè àðú
:éñåé 'øë äëìäå

f.mitxey ewex lr:àáåø øúá ïðéìæà àìå ,÷ôñ ïäù ô"òàå ,ìéòìã ïé÷øéôá ïðúãë ,äîåøúä úà íéôøåù íéàöîðä íé÷åø ìòùxg` mikled eicba lre
.aexd:ïéôøåù ,úåáæå íéáæ øéòä äúåà éùðà áåø íà.qxcn oi`nh eilkáåø àîù ïðéùééçã ,éðàù ïùé ,áåøä øçà ïéëìåä ñøãå øçà àáå áùéáã â"òà

`xephxa yexit
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øBäè ãçàå àîè ãçà ,ïéìéáL éðL מהם איזה ידוע ואין – ÀÅÀÄÄÆÈÈÅÀÆÈÈ
CläåאדםCläטמא, Bøáç àáe ,úBøäè äNòå ïäî ãçàa ÄÅÀÆÈÅÆÀÈÈÀÈÈÂÅÀÄÅ
éðMa,השני בשביל  –úBøäè äNòå,אחרות –äãeäé éaø ÇÅÄÀÈÈÀÈÇÄÀÈ

eìàLð íà :øîBà ממנו ונשאלו לחכם שבאו  כלומר לחכם, – ÅÄÄÀÂ
לטמאם, או לטהרם כדי המעשה, היה äæåהיאך  Bîöò éðôa äæÆÄÀÅÇÀÀÆ

Bîöò éðôa,זה אחר  זה שנשאלו  –ïéøBäèאחד לכל  מורים – ÄÀÅÇÀÀÄ
ספקו  הרבים ברשות טומאה שספק לפי  טהור , שהוא עצמו בפני

ãçàkטהור. íäéðL eìàLð íàå ונשאלו לחכם שניהם שבאו – ÀÄÄÀÂÀÅÆÀÆÈ
אחת, בבת להם:íéàîèממנו  לומר יש אחת ובהוראה שהואיל – ÀÅÄ

טהורים, שהם להם, לומר אפשר  אי  הרי אתם, טהורים או  אתם טמאים

טמאים. ששניהם להם, מורים הלכך  טמא, ודאי  מהם אחד éaøÇÄשהרי 
íéàîè ,Ck ïéáe Ck ïéa :øîBà éñBéבגמרא א )– י, (פסחים ÅÅÅÈÅÈÀÅÄ

נשאלו  ואם טמאים; הכל  דברי אחת, בבת שניהם נשאלו  שאם מבואר,
האחד שבא בכגון  אלא נחלקו  לא טהורים; הכל  דברי זה, אחר  בזה

שניהם של  דינם מה חברו, ועל  עליו רבי(רש"י),להישאל שלדעת
יוסי רבי ולדעת טהורים, ושניהם זה, אחר  בזה כנשאלים דינם יהודה

טמאים. ושניהם אחת, בבת כנשאלים iqei.דינם iaxk dklde

דין מה חברו , ועל עליו  אחת בבת להישאל  האחד  בא שאם כותבים, יש
היא, הגמרא שכוונת אלא טמאים, ששניהם מודים, הכל זה בכגון  אף שניהם,
לפיכך חברו, על שאל  כך ואחר וטיהרוהו, עצמו, על  ושאל האחד שבא בכגון
באו כאילו  דינם יוסי רבי ולדעת זה, אחר בזה להישאל באו כאילו דינם
אחד במעמד  שניהם על שאל והאחד  הואיל אחת, בבת להישאל  שניהם

.(` ,fk zeaezk zetqez)
האנשים, היינו טמאים, – כאחד שניהם נשאלו  שאם במשנתנו, ששנינו  מה

?eyry zexdhd oic dn la`כמו תלויות, שהטהרות מבואר, חדשים" ב"תוספות
שבאדם  שכשם תלויות, ואלו  אלו הראשונות, קיימות שאם ג, במשנה ששנינו
פי על אף תלויות, שתיהן  טהרות, שתי ועשה השבילים בשני שהלך אחד 
אחר, בשביל הלך מהם אחד  שכל בשניים, גם כך טמאה, ודאי מהן  שאחת
כותב: הרמב"ם אבל תלויות. הן  שעשו הטהרות טמא, ודאי  מהם שאחד אף
היינו שניים ואמר : חברו  ועל  עליו  ושאל האחד שבא או  כאחד , שניהם "באו

טמאין  שניהם הרי  – עשינו טהרות ושתי הלכנו  השבילים zexdheובשני
zetxyp eyryעל שתמה למלך " "משנה עיין  ב; יט, הטומאות אבות (הל ' "

הרמב"ם).

ו ה נ ש מ ר ו א ב

במשנה  שבילים שני  כדין אוכלים טומאת ספק שדין  ללמד, מוסיפה משנתנו
הקודמת.

øBäè ãçàå àîè ãçà ,íéøkë éðL מהם איזה ידוע ואין  – ÀÅÄÈÄÆÈÈÅÀÆÈÈ
Bøáçאדםìëàטמא, àáe ,úBøäè äNòå íäî ãçà úà ÈÇÆÆÈÅÆÀÈÈÀÈÈÂÅ

éðMä úà ìëàå,שנשאר הכיכר את –úBøäè äNòå,אחרות – ÀÈÇÆÇÅÄÀÈÈÀÈ
eìàLð íà :øîBà äãeäé éaø,לחכם –äæå Bîöò éðôa äæ ÇÄÀÈÅÄÄÀÂÆÄÀÅÇÀÀÆ

Bîöò éðôa,זה אחר זה שנשאלו  –ïéøBäèאחד לכל  אומרים – ÄÀÅÇÀÀÄ
מכלל שהוא סופרים, דברי  ספק משום טהור , שהוא עצמו בפני

חכמים שטיהרו ששנינו (רמב"ם ),הספקות כמו היחיד, ברשות ואפילו

יא), ז; (ד, ãçàkלעיל ïäéðL eìàLð íàå,אחת בבת –íéàîè ÀÄÄÀÂÀÅÆÀÆÈÀÅÄ
כמו  טמא, ודאי  מהם ואחד הואיל טמאים, שהם לשניהם אומרים –

שבילים. שני  בענין הקודמת, במשנה ïéaשבארנו  :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÅ
íéàîè ,Ck ïéáe Ck במשנה כמו  במפרשים מבואר  כאן  אף – ÈÅÈÀÅÄ

להם  שאומרים מודים הכל אחת, בבת שניהם נשאלו  שאם הקודמת,
לכל שאומרים מודים הכל  זה, אחר  בזה נשאלו ואם טמאים, שהם
האחד שבא בכגון  אלא נחלקו  לא טהור, שהוא עצמו  בפני  אחד 

הקודמת, במשנה שבילין בענין  שבארנו כמו  חברו, ועל  עליו לישאל
רבי ולדעת וטהורים, זה, אחר בזה כנשאלים דינם יהודה רבי שלדעת

וטמאים. אחת בבת כנשאלים דינם iqei.יוסי  iaxk dklde

שניהם  "נשאלו  ב): יט, הטומאות אבות (הל' הרמב"ם כותב בענייננו  אף
מספק טמאים שניהם – חברו ועל עליו שנשאל  או zetxypכאחת mzexdhe,

כיכרות  במאה שנתערב טמא אחד כיכר ואפילו  טמאה. מהם אחת ודאי שהרי
ויישרפו" טמאין  כולם – epziibeqa).טהורין xeaicd z` aigxny "jlnl dpyn" oiir)

הזכרנו שכבר (כמו  תלויות שהטהרות כותב, חדשים" "תוספות בעל  אבל 
שגבי "ותדע חדשים": "תוספות בעל ומוסיף הקודמת); למשנה באורנו בשולי 
על אלא תרומה שורפים ואין  סופרים, דברי  ספק אלא אינן שאכלו  הכיכרים

ה). (ד , לעיל " המפורטים ספקות ששה

i p y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéãâa ìò ñøãå ãçà àáe íéaøä úeLøa áLiL éîוהרי – ÄÆÈÇÄÀÈÇÄÈÆÈÀÈÇÇÀÈÈ
הטומאה, אב היושב בגדי את ועשה זב היה הדורס שמא לחשוש, יש

נטמא, שהיושב øL÷÷ונמצא Bà–,ורקק אחד Bwøaזהòâðåשבא ÆÈÇÀÈÇÀË
היושב  ונטמא זב, היה הרוקק שמא לחשוש יש הרי  זה בכגון ואף –

izdw - zex`ean zeipyn



hקצח dpyn iying wxt zexdh zkqn

äìéla ãçàa,úî íà éç íà òeãé ïéàå,úî Bàöîe ãîò øçMáe–øéàî éaøøäèî,íéîëçåíéànèî,ìkL §¤¨©©§¨§¥¨©¦©¦¥©©©¨©§¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¨
ïúàéöî úòLk úBàîhä. ©ª§§¨©§¦¨¨

Áøéòa úçà äèBL,úéøëð Bà,úéúek Bà–ïéàîè øéòaL íéwøä ìk.åéãâa ìò äMà äñøcL éî,äáLiL Bà ¨©©¨¦¨§¦¦¨¨ª¦¤¨¦§¥¦¦¤¨§¨¦¨©§¨¨¤¨§¨
äðéôqa Bnò,äîeøza ìëBà àeäL ezøékî íà–ïéøBäè åéìk,åàì íàå–äpìàLé. ¦©§¦¨¦©¦©¤¥©§¨¥¨§¦§¦¨¦§¨¤¨

ËøîBà ãò:àîèð,øîBà àeäå:éúàîèð àG–øBäè.íéøîBà íéðL:úàîèð,øîBà àeäå:éúàîèð àG– ¥¥¦§¨§¥¦§¥¦¨§©¦§¦¦§¥¨§¥¦§¥¦
øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøîBà:Bîöò éãé ìò ïîàð àeä.øîBà ãò:àîèð,íéøîBà íéðLe:àîèð àG,ïéa ©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦¤¡¨©§¥©§¥¥¦§¨§©¦§¦¦§¨¥

:äáæ åà áæ ïäî ãçàå åéãâá ìò åñøã íãà éðá.oixdhn minkge:ììë ñøã àì àîù ,øåäè ,ø"äøá äàîåè ÷ôñ éåäã ïåéë.dlila cg`a rbpø"äøá
:éøééî à÷åã.oi`nhn minkgeäëìäå .éâéìô éç åäàø àìùëå ,øåäè àåäù î"øì íéîëç íéãåî ,úîù åàöîå úéøçù àáù ô"òà áøòáî éç åäåàø íà
:íéîëçë

g.xira zg` dhey:úåáéæá ìéâø íãà ïéàå úåãðá äìéâø äùàã .àì äèåù íãà ìáà ,äèåù äùà à÷åãå.zixkp e`àúééøåàãîã ,éøëðì ïéãä àåäå
ç ïéà úéúåë ïëå .íéáæë åéäéù åäééìò åøæâ ïðáøå ,ïéøåäè ïìåëå ,äá÷ðì øëæ ïéá ÷åìéç ïéààðãéàä íâå ,ïä úåéøà éøâ íéúåë øîàã ïàîì úéúåëì éúåë ïéá ÷åìé

:íäéøáã ìëì íéøëðë åéäéù åäééìò åøæâ.mi`nh xiray oiwexd lk:øéòä ìëá êìäì ïëøãù.dpitqa enr dayiy e`ïéàù ô"òà ñøãî äàîèîã
:íéáæã 'â ÷øô ùéøá ïðúãë ,íéòâåð äéãâá.mixedh eilk dnexza lke` `edy ezxikn m`àìå åéãâá ìò úñøåã äúéä àì äáæ åà äãð äúéä íàã

:äðéôñá åîò úñðëð
h.`nhn xi`n 'x:ì÷ä ïáø÷ éãéì åäåàéáé àì äøåîç äúéî éãéì íéðù åäåàéáä íàù.envr it lr on`p mc` mixne` minkge,äéøåáã ïðéöøúîã

:åîöò éãé ìò ïîàð íãà ,ïëå ìéàåäå ,éúìáè àìà éúàîåèá éúãîò àì ,øîà÷ã éúàîèð àì éàî.xedh x"dxa `nh i"dxaäàîåè ÷ôñ øàùë áéùçã
:àîìòã

`xephxa yexit

ברוק, äîeøzäבנגעו  úà íéôøBN Bwø ìò שנגע לאחר  אם – ÇËÀÄÆÇÀÈ
שעל ה), (ד, ששנינו  כמו  התרומה, את שורפים בתרומה, נגע ברוק

התרומה, את שורפים הנמצאים רוקים åéãâaספק ìòå זה על – ÀÇÀÈÈ
בגדיו, על ודרס אחד  áøäשבא øçà ïéëìBäאנשי רוב שאם – ÀÄÇÇÈÙ

) azek:העיר "l`xyi zx`tz" lrae בגדיו זבים, שם) העוברים רוב אם
בתרומה, כך  אחר וכשנגע מהם, נטמא והוא מדרס, טמאים היושב של

העיר  רוב ואם אותה; mixaerdשורפים aex :"l`xyi zx`tz" itle)
(my.טהור הוא הרי ãîòåטהורים, íéaøä úeLøa ïLé וקם – ÈÇÄÀÈÇÄÀÈÇ

בגדיו,åéìkמשנתו, –ñøãî íéàîèהעיר אנשי  רוב אפילו  – ÅÈÀÅÄÄÀÈ
בגדיו , על  דרסו  אדם בני הרבה שמא חוששים וישן שהואיל  טהורים,

זבה; או  זב היה מהם ïéøäèîואחד  íéîëçå ;øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÇÂÄ
דרס  לא ספק דרס ספק שהרי  הרבים, ברשות טומאה ספק כדין –

בגדיו. על äìélaטמא ãçàa òâð,הרבים ברשות –òeãé ïéàå ÈÇÀÆÈÇÇÀÈÀÅÈÇ
úî íà éç íà בו שנגע זה אם מת,– או חי  ãîòהיה øçMáe ÄÇÄÅÇÇÇÈÇ

øäèî øéàî éaø ,úî Bàöîe טומאה ספק כדין הנוגע, את – ÀÈÅÇÄÅÄÀÇÅ
הרבים úBàîhä(תוספתא ).ברשות ìkL ,íéànèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÀÄÆÈÇËÀ

ïúàéöî úòLk כמו אותן , שמוצאים השעה לפי  אותן דנים – ÀÈÇÀÄÈÈ
בערב, חי  ראוהו אם ברם, מת. נמצא עכשיו  והרי  ה), (ג, לעיל ששנינו 
שהוא  מאיר, לרבי חכמים מודים מת, ומצאו  בשחר שבא פי  על אף

הרבים ברשות טומאה ספק משום רבי(תוספתא).טהור, נחלקו לא
בלילה. חי ראוהו כשלא אלא וחכמים minkgk.מאיר  dklde

חזקת  לקולה: חזקות שתי כאן  שיש לפי מאיר , רבי  של  טעמו מפרשים יש
טהור שהיה הנוגע וחזקת מקודם, חי שהיה "zetqezהמת ;"l`xyi zx`tz")

.("aeh mei

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øéòa úçà äèBL,נידתה בימי רוקה על  לשמור יודעת שאינה – ÈÇÇÈÄ
מקום, בכל  úéøëðויורקת Bà,כזבים שיהו  עליהן  חכמים שגזרו  – ÈÀÄ

לנכרי, הדין  úéúekוהוא Bà שיהו כותים בנות על  חכמים שגזרו – Ä
נידה בטומאת מעריסתן חכמים (רמב"ם);מטמאות שגזרו  משום או

לכותית הדין  והוא דבריהם, לכל  כנכרים שיהו  הכותים (הר"ש ;על

ïéàîèברטנורא), øéòaL íéwøä ìkבכל להלך שדרכן לפי  – ÈÈËÄÆÈÄÀÅÄ
שהרוקים  כאן , הכוונה שאין  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם העיר.

הנמצאים רוקים סתם כדין מספק d),טמאים ,c lirl epipyy) אלא

בע  שיש וידוע הואיל האמיתי, הזב כרוק הם או שטמאים שוטה יר 
אפילו  הללו שהרוקים ומכאן, טמא; ודאי  שרוקה כותית או נכרית

ספק  לסתם אלו בין  מה כן , לא שאם טמא, הרבים ברשות מגעם ספק
הנמצאים? פירוש רוקים ועיין יא ; יח , הטומאות  אבות  הל' לעם  (רמב"ם 

הרמב "ם). כדעת מסתבר  לא שלדעתו משנתנו, על äñøcLהרא"ש  éîÄÆÈÀÈ
äðéôqa Bnò äáLiL Bà ,åéãâa ìò äMà זבה היתה ואם – ÄÈÇÀÈÈÆÈÀÈÄÇÀÄÈ

במסכת  ששנו  כמו  מדרס, טומאת בגדיו  את מטמאה הריהי  נידה, או
א): (ג, mdicbaזבים oi`y it lr s` ...dpitqa eayiy xedhde afd"

"qxcn mi`nh el` ixd ,mirbep,(שם הטעם ezøékî(כמבואר íà– ÄÇÄÇ
אותו , מכירה בספינה עמו  שישבה או  בגדיו על  שדרסה האשה אם

äîeøza ìëBà àeäL,מלהיטמא להיזהר  וצריך  –ïéøBäè åéìk ÆÅÇÀÈÅÈÀÄ
יושבת  היתה ולא בגדיו  על מלדרוס נזהרת היתה נידה היתה שאילו  –

בספינה, åàìעמו íàå בתרומה אוכל  שהוא אותו  מכירה אינה ואם – ÀÄÈ
בגדיו , את מלטמא להיזהר  שצריכה יודעת אם äpìàLéואינה – ÄÀÈÆÈ

טהורים. בגדיו  נידה, שאינה אומרת היא ואם נידה, היא

i y i l y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

àîèð :øîBà ãò,שנטמא אדם על  והעיד  אחד  בא –:øîBà àeäå ÅÅÄÀÈÀÅ
éúàîèð àG,העד את שמכחיש  –øBäè,העד אמר  ואפילו  – ÄÀÅÄÈ

נטמאתי" "לא לומר  הוא נאמן מקום מכל  היחיד, ברשות שנטמא

ישראל"). àG("תפארת :øîBà àeäå ,úàîèð :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÄÀÅÈÀÅ
éúàîèð,העדים שני  את שמכחיש  –ànèî øéàî éaø, אותו – ÄÀÅÄÇÄÅÄÀÇÅ

מאיר רבי של  טעמו שנינו וכבר דבר; לכל נאמנים עדים שני שהרי 
א): (ג, כריתות dxengבמסכת dzinl miipy ede`iad m`" העידו (שאם

מיתה), חייב דין , בית מיתת בה שיש  עבירה שעבר ede`iaiעליו `l
?lwd oaxwl קרבן לחייבו  אלא באים אין שנטמא, עליו  (שכשמעידים

למקדש). נכנס או קודש אכל ïîàðאם àeä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÁÈ
Bîöò éãé ìòבגמרא א)– יב, חכמים,(כריתות של טעמם מבואר ÇÀÅÇÀ

שמתרצים  משום או איש, ממאה יותר עצמו  על נאמן  שאדם משום

אלא  בטומאתי  עמדתי  לא היינו : נטמאתי ", "לא שאמר  שמה דיבורו,
עצמו . ידי  על  הוא נאמן  ולכך העדים, את מכחיש  שאינו  נמצא טבלתי,

מוסיף הרמב"ם el:אבל mixne` oi` ok it lr s`e" :(`ztqezd it lr)
"envrl yegie ,zexedh od ixd ,zexdh dyr m` `l` ,zexdha weqr

izdw - zex`ean zeipyn
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íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa–øBäè.íéøîBà íéðL:àîèð,øîBà ãòå:àîèð àG,ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ¦§©¨¦¥¦§¨©¦¨§©¦§¦¦§¨§¥¥¦§¨¥¦§©¨¦¥
íéaøä úeLøa–àîè.øîBà ãò:àîèð,øîBà ãòå:àîèð àG,úøîBà äMà:àîèð,úøîBà äMàå:àîèð àG, ¦§¨©¦¨¥¥¥¦§¨§¥¥¦§¨¦¨¤¤¦§¨§¦¨¤¤¦§¨
ãéçiä úeLøa–àîè,íéaøä úeLøa–øBäè. ¦§©¨¦¨¥¦§¨©¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLø äNòðå ãéçiä úeLø äéäL íB÷î,ãéçiä úeLø äNòðå øæç,ãéçiä úeLø àeäLk–àîè B÷ôñ, ¨¤¨¨§©¨¦§©£¨§¨©¦¨©§©£¨§©¨¦§¤§©¨¦§¥¨¥

íéaøä úeLø àeäLk–øBäè B÷ôñ.íéaøä úeLøì eäeàéöBäå ãéçiä úeLøa ïkñîä,ãéçiä úeLøì eäeøéæçäå, §¤§¨©¦§¥¨©§ª¨¦§©¨¦§¦¦§¨©¦§¤¡¦¦§©¨¦
ãéçiä úeLøa àeäLk–îè B÷ôñà,íéaøä úeLøa àeäLk–øBäè B÷ôñ.ïBòîL éaøøîBà:íéaøä úeLø §¤¦§©¨¦§¥¨¥§¤¦§¨©¦§¥¨©¦¦§¥§¨©¦

ú÷ñôî. ©§¤¤
·úB÷ôñ äòaøàòLBäé éaøànèîíéîëçåïéøäèî.ãöék?øáBò øBähäå ãîBò àîhä,àîhäå ãîBò øBähä ©§¨¨§¥©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦¥©©¨¥¥§©¨¥©¨¥§©¨¥

øáBò,íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä úeLøa äàîhä,íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäè;÷ôñ òâð ÷ôñ ¥©ª§¨¦§©¨¦§©£¨¦§¨©¦©£¨¦§©¨¦§ª§¨¦§¨©¦¨¥¨©¨¥

e`.miaxd zeyx dyrpe cigid zeyx didy mewn:íéáøä úåùø äîçä úåîéáå ãéçéä úåùø íéîùâä úåîéáã ,äò÷á ïåâë.okeqndïéàå óìòúðù éî
:úî íà éç íà åðîî òåãé.i"dxl edexifgde.úîù åäåàø íùå.`nh ewitq i"dxa `edykíù äéäù é"äøá åîò åéäù íéìëå íãà ìë ÷ôñî ïðéàîèîå

,ïéøåäè ,é"äøî åäåàéöåäù øçàì ø"äøá åîò åéäù íéìëå íãàå .äðåùàøá:øåäè å÷éôñå àåä ø"äøá äàîåè ÷ôñã.zwqtn miaxd zeyx xne` oerny 'x
àöéù íãå÷ òøôîì úî åäáùçð êéà ,àåä éç àîùã ø"äøá åîò åéäù íãàå íéìëì ïðéøäèîå ,ø"äøì é"äøî åäåàéöåäù øçàì éçë äéì ïðéáùçã ïåéë
åáéùçî äúàù ú÷ñôî äðåøçàá íù åäåàéöåäù íéáøä úåùøå ìéàåä ,äðåùàøá é"äøá åîò åéäù íéìëå íãà ÷ôñî àîèì ïéìåëé ïéà êçøë ìò ,é"äøî

:ù"øë äëìä ïéàå .íù åîò åéäù íéìëå íãà úøäèîå éçë
a.cner `nhd:ïìéàä úçú åà ìäåàä úçú ãîåò òøåöî.xaer xedheíäéðù ìò ïìéàä åà ìäåàä ìéäàä ÷ôñ åà ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,íù êøã

ïéá åøáò áìëä éôá äìéáðäå äãìåçä éôá õøùä ïåâë ,øçà ùåøéô .øáåò òøåöîäå ãîåò øåäèä äéäù åà .àîèð àìå ìéäàä àì ÷ôñ ,øåäèä àîèðå
ùåøéô éôìå .äàîåè ÷øåæä ÷øô ìéòì ïðúãë ,íå÷î äàîåèì ïéàù éðôî ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ íà íéøäèî íéîëç ,ïäéðéá øåáò íéøåäèä åà íéøåäèä

`xephxa yexit

– שיטבול. עד בטהרות יתעסק ולא יחוש לעצמו משנה"(אפילו  )."כסף

úeLøa ïéa ,àîèð àG :íéøîBà íéðLe ,àîèð :øîBà ãòÅÅÄÀÈÀÇÄÀÄÄÀÈÅÄÀ
íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä שנטמא אומר  האחד  שהעד בין  – ÇÈÄÅÄÀÈÇÄ

הרבים, ברשות שנטמא אומר  שהוא בין היחיד, –øBäèברשות È
נאמנים. העדים ãòåששני ,àîèð :íéøîBà íéðLcg`:øîBà ÀÇÄÀÄÄÀÈÀÅÅ

íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,àîèð àGששני בין – ÄÀÈÅÄÀÇÈÄÅÄÀÈÇÄ
ברשות  שנטמא שמעידים בין היחיד  ברשות שנטמא מעידים העדים

הכחשת àîèהרבים, אין שנטמא, מעידים עדים ושני שהואיל – ÈÅ
ספק. דין  כאן  ואין  כלום, מועילה האחד  àîèð,העד :øîBà ãòÅÅÄÀÈ

àîèð àG :øîBà ãòåשותק עליו שמעידים והאדם (הרא"ש ;– ÀÅÅÄÀÈ
ישראל"), אם"תפארת úøîBà:וכן  äMàå ,àîèð :úøîBà äMàÄÈÆÆÄÀÈÀÄÈÆÆ

àîèð àGמפרשים ויש  התוספתא)– שניים (עפ"י אם הדין  שהוא ÄÀÈ
נטמא לא אומרים: ושניים נטמא, ãéçiä(הר"ש ),אומרים: úeLøaÄÀÇÈÄ

היחיד , ברשות טומאה בענין  זה את זה מכחישים העדים אם –àîèÈÅ
טמא; שספקו היחיד , ברשות טומאה ספק כדין  –íéaøä úeLøaÄÀÈÇÄ

הרבים, ברשות טומאה בענין  ואם –øBäè טומאה ספק כדין  – È
טהור. שספקו הרבים ברשות

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéaøä úeLø äNòðå ãéçiä úeLø äéäL íB÷î,בקעה כגון – ÈÆÈÈÀÇÈÄÀÇÂÈÀÈÇÄ
הרבים  רשות החמה ובימות היחיד , רשות היא הגשמים שבימות

ברטנורא); לבני(הר "ש; ונמכר  היחיד רשות שהיה מקום מפרשים: ויש 
כך  ואחר  הרבים; ãéçiäרשות úeLø äNòðå øæçשנקנה בחזרה – ÈÇÀÇÂÈÀÇÈÄ

הרבים רשות ישראל")מבני ãéçiä("תפארת úeLø àeäLk– ÀÆÀÇÈÄ
השניה,ב  ובפעם הראשונה בפעם היחיד , רשות הוא שהמקום זמן 

àîè B÷ôñ;היחיד ברשות טומאה ספק כדין  –úeLø àeäLk ÀÅÈÅÀÆÀ
øBäè B÷ôñ ,íéaøä.הרבים ברשות טומאה ספק כדין –ïkñîä ÈÇÄÀÅÈÇÀËÈ

ãéçiä úeLøa ולא שנתעלף, היחיד, ברשות מסוכן חולה היה – ÄÀÇÈÄ
מת, או  חי  הוא אם ידוע íéaøä,היה úeLøì eäeàéöBäåÀÄÄÀÈÇÄ

ãéçiä úeLøì eäeøéæçäå,שמת מצאוהו ואז  –úeLøa àeäLk ÀÆÁÄÄÀÇÈÄÀÆÄÀ
ãéçiä,היחיד ברשות שהמסוכן  בזמן  –àîè B÷ôñ וכלים אדם – ÇÈÄÀÅÈÅ

בהיותו  שמא מספק, טמאים הראשונה היחיד ברשות אפילו  עמו שהיו

מת, כבר øBäèשם B÷ôñ ,íéaøä úeLøa àeäLk אדם אבל  – ÀÆÄÀÈÇÄÀÅÈ
הרבים  ברשות טומאה שספק טהורים, הרבים ברשות עמו  שהיו  וכלים

טהור . וספקו ú÷ñôîהוא, íéaøä úeLø :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÇÄÇÀÆÆ
שהיו  וכלים אדם מטהרים ואנו  הרבים, ברשות כחי שנחשב כיון  –

הרבים, לרשות שהוציאוהו שקודם לומר , יכולים אין הרי  שם, עמו
הרבים  רשות לפיכך כמת; נחשב הוא הראשונה, היחיד ברשות בהיותו

הראשונה  היחיד ברשות עמו שהיו  וכלים אדם שאף למפרע, מפסקת
oerny.טהורים. iaxk dkld oi`e

כפי לשיטותיהם, הולכים שמעון  ורבי שחכמים המחלוקת, טעם מבארים יש
היחיד ברשות טומאה ספק כל  חכמים שלדעת נידה, מסכת בתחילת המבואר

טמא ספק אלא אינו שמעון  רבי  ולדעת ודאי , zetqezae),טמא i"yxa my oiir)
הוא ולפיכ הרי  היחיד  ברשות שהמסוכן שבזמן  כיון  חכמים, כאן סוברים ך 

מכריע  ודאי  אין  טהור , ודאי הוא הרי הרבים ברשות שהוא ובזמן  טמא, ודאי 
שמעון ורבי טהור. הרבים וברשות טמא היחיד  ברשות כדינו : אחד וכל  ודאי ,
אלא  טמא ודאי בגדר היה לא היחיד , ברשות שהיה  שבזמן לשיטתו , הולך 
שעמו מה כל ועושים הרבים ברשות שמטהרים ידי  על לפיכך  טמא, ספק
טהור הרבים ברשות טומאה ספק שמעון רבי  לדעת אף (שכן  טהור  לודאי

טהור היה היחיד ברשות שגם הספק, את מכריע הודאי iaxודאי ), zetqez)
.(c wxt c `zrny ,"`zzrny ay" mya xbi` `aiwr

i r i a x m e i
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ז ). (ג, עדיות במסכת גם שנויה זו  משנה

úB÷ôñ äòaøà,טומאה של –íéîëçå ànèî òLBäé éaø ÇÀÈÈÀÅÇÄÀËÇÀÇÅÇÂÈÄ
ïéøäèî.אותם –ãöék?הספקות הם אילו כלומר –(`àîhä ÀÇÂÄÅÇÇÈÅ
ãîBòאוהל תחת עומד המצורע היינו  אילן (רמב"ם ),– תחת כגון  Å

אוהל , תחתם עושים øáBòשענפיו øBähäåויש זה, אילן בצד  – ÀÇÈÅ
לא  אם המצורע, בו  שעמד  באוהל  ונטמא האילן  תחת עבר אם ספק

אחד  אוהל  תחת המצורע עם היה ולא האילן תחת mirbpעבר  oiir)
(a ;(f ,biãîBò øBähä, האילן תחת –øáBò àîhäå והמצורע – ÇÈÅÀÇÈÅÅ

וטימא  האילן  תחת רגע עמד המצורע אם ספק ויש  האילן, תחת עבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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äìéla ãçàa,úî íà éç íà òeãé ïéàå,úî Bàöîe ãîò øçMáe–øéàî éaøøäèî,íéîëçåíéànèî,ìkL §¤¨©©§¨§¥¨©¦©¦¥©©©¨©§¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤¨
ïúàéöî úòLk úBàîhä. ©ª§§¨©§¦¨¨

Áøéòa úçà äèBL,úéøëð Bà,úéúek Bà–ïéàîè øéòaL íéwøä ìk.åéãâa ìò äMà äñøcL éî,äáLiL Bà ¨©©¨¦¨§¦¦¨¨ª¦¤¨¦§¥¦¦¤¨§¨¦¨©§¨¨¤¨§¨
äðéôqa Bnò,äîeøza ìëBà àeäL ezøékî íà–ïéøBäè åéìk,åàì íàå–äpìàLé. ¦©§¦¨¦©¦©¤¥©§¨¥¨§¦§¦¨¦§¨¤¨

ËøîBà ãò:àîèð,øîBà àeäå:éúàîèð àG–øBäè.íéøîBà íéðL:úàîèð,øîBà àeäå:éúàîèð àG– ¥¥¦§¨§¥¦§¥¦¨§©¦§¦¦§¥¨§¥¦§¥¦
øéàî éaøànèî,íéîëçåíéøîBà:Bîöò éãé ìò ïîàð àeä.øîBà ãò:àîèð,íéøîBà íéðLe:àîèð àG,ïéa ©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦¤¡¨©§¥©§¥¥¦§¨§©¦§¦¦§¨¥

:äáæ åà áæ ïäî ãçàå åéãâá ìò åñøã íãà éðá.oixdhn minkge:ììë ñøã àì àîù ,øåäè ,ø"äøá äàîåè ÷ôñ éåäã ïåéë.dlila cg`a rbpø"äøá
:éøééî à÷åã.oi`nhn minkgeäëìäå .éâéìô éç åäàø àìùëå ,øåäè àåäù î"øì íéîëç íéãåî ,úîù åàöîå úéøçù àáù ô"òà áøòáî éç åäåàø íà
:íéîëçë

g.xira zg` dhey:úåáéæá ìéâø íãà ïéàå úåãðá äìéâø äùàã .àì äèåù íãà ìáà ,äèåù äùà à÷åãå.zixkp e`àúééøåàãîã ,éøëðì ïéãä àåäå
ç ïéà úéúåë ïëå .íéáæë åéäéù åäééìò åøæâ ïðáøå ,ïéøåäè ïìåëå ,äá÷ðì øëæ ïéá ÷åìéç ïéààðãéàä íâå ,ïä úåéøà éøâ íéúåë øîàã ïàîì úéúåëì éúåë ïéá ÷åìé

:íäéøáã ìëì íéøëðë åéäéù åäééìò åøæâ.mi`nh xiray oiwexd lk:øéòä ìëá êìäì ïëøãù.dpitqa enr dayiy e`ïéàù ô"òà ñøãî äàîèîã
:íéáæã 'â ÷øô ùéøá ïðúãë ,íéòâåð äéãâá.mixedh eilk dnexza lke` `edy ezxikn m`àìå åéãâá ìò úñøåã äúéä àì äáæ åà äãð äúéä íàã

:äðéôñá åîò úñðëð
h.`nhn xi`n 'x:ì÷ä ïáø÷ éãéì åäåàéáé àì äøåîç äúéî éãéì íéðù åäåàéáä íàù.envr it lr on`p mc` mixne` minkge,äéøåáã ïðéöøúîã

:åîöò éãé ìò ïîàð íãà ,ïëå ìéàåäå ,éúìáè àìà éúàîåèá éúãîò àì ,øîà÷ã éúàîèð àì éàî.xedh x"dxa `nh i"dxaäàîåè ÷ôñ øàùë áéùçã
:àîìòã

`xephxa yexit

ברוק, äîeøzäבנגעו  úà íéôøBN Bwø ìò שנגע לאחר  אם – ÇËÀÄÆÇÀÈ
שעל ה), (ד, ששנינו  כמו  התרומה, את שורפים בתרומה, נגע ברוק

התרומה, את שורפים הנמצאים רוקים åéãâaספק ìòå זה על – ÀÇÀÈÈ
בגדיו, על ודרס אחד  áøäשבא øçà ïéëìBäאנשי רוב שאם – ÀÄÇÇÈÙ

) azek:העיר "l`xyi zx`tz" lrae בגדיו זבים, שם) העוברים רוב אם
בתרומה, כך  אחר וכשנגע מהם, נטמא והוא מדרס, טמאים היושב של

העיר  רוב ואם אותה; mixaerdשורפים aex :"l`xyi zx`tz" itle)
(my.טהור הוא הרי ãîòåטהורים, íéaøä úeLøa ïLé וקם – ÈÇÄÀÈÇÄÀÈÇ

בגדיו,åéìkמשנתו, –ñøãî íéàîèהעיר אנשי  רוב אפילו  – ÅÈÀÅÄÄÀÈ
בגדיו , על  דרסו  אדם בני הרבה שמא חוששים וישן שהואיל  טהורים,

זבה; או  זב היה מהם ïéøäèîואחד  íéîëçå ;øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÇÂÄ
דרס  לא ספק דרס ספק שהרי  הרבים, ברשות טומאה ספק כדין –

בגדיו. על äìélaטמא ãçàa òâð,הרבים ברשות –òeãé ïéàå ÈÇÀÆÈÇÇÀÈÀÅÈÇ
úî íà éç íà בו שנגע זה אם מת,– או חי  ãîòהיה øçMáe ÄÇÄÅÇÇÇÈÇ

øäèî øéàî éaø ,úî Bàöîe טומאה ספק כדין הנוגע, את – ÀÈÅÇÄÅÄÀÇÅ
הרבים úBàîhä(תוספתא ).ברשות ìkL ,íéànèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÀÄÆÈÇËÀ

ïúàéöî úòLk כמו אותן , שמוצאים השעה לפי  אותן דנים – ÀÈÇÀÄÈÈ
בערב, חי  ראוהו אם ברם, מת. נמצא עכשיו  והרי  ה), (ג, לעיל ששנינו 
שהוא  מאיר, לרבי חכמים מודים מת, ומצאו  בשחר שבא פי  על אף

הרבים ברשות טומאה ספק משום רבי(תוספתא).טהור, נחלקו לא
בלילה. חי ראוהו כשלא אלא וחכמים minkgk.מאיר  dklde

חזקת  לקולה: חזקות שתי כאן  שיש לפי מאיר , רבי  של  טעמו מפרשים יש
טהור שהיה הנוגע וחזקת מקודם, חי שהיה "zetqezהמת ;"l`xyi zx`tz")

.("aeh mei
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øéòa úçà äèBL,נידתה בימי רוקה על  לשמור יודעת שאינה – ÈÇÇÈÄ
מקום, בכל  úéøëðויורקת Bà,כזבים שיהו  עליהן  חכמים שגזרו  – ÈÀÄ

לנכרי, הדין  úéúekוהוא Bà שיהו כותים בנות על  חכמים שגזרו – Ä
נידה בטומאת מעריסתן חכמים (רמב"ם);מטמאות שגזרו  משום או

לכותית הדין  והוא דבריהם, לכל  כנכרים שיהו  הכותים (הר"ש ;על

ïéàîèברטנורא), øéòaL íéwøä ìkבכל להלך שדרכן לפי  – ÈÈËÄÆÈÄÀÅÄ
שהרוקים  כאן , הכוונה שאין  למשנתנו, בפירושו כותב הרמב"ם העיר.

הנמצאים רוקים סתם כדין מספק d),טמאים ,c lirl epipyy) אלא

בע  שיש וידוע הואיל האמיתי, הזב כרוק הם או שטמאים שוטה יר 
אפילו  הללו שהרוקים ומכאן, טמא; ודאי  שרוקה כותית או נכרית

ספק  לסתם אלו בין  מה כן , לא שאם טמא, הרבים ברשות מגעם ספק
הנמצאים? פירוש רוקים ועיין יא ; יח , הטומאות  אבות  הל' לעם  (רמב"ם 

הרמב "ם). כדעת מסתבר  לא שלדעתו משנתנו, על äñøcLהרא"ש  éîÄÆÈÀÈ
äðéôqa Bnò äáLiL Bà ,åéãâa ìò äMà זבה היתה ואם – ÄÈÇÀÈÈÆÈÀÈÄÇÀÄÈ

במסכת  ששנו  כמו  מדרס, טומאת בגדיו  את מטמאה הריהי  נידה, או
א): (ג, mdicbaזבים oi`y it lr s` ...dpitqa eayiy xedhde afd"

"qxcn mi`nh el` ixd ,mirbep,(שם הטעם ezøékî(כמבואר íà– ÄÇÄÇ
אותו , מכירה בספינה עמו  שישבה או  בגדיו על  שדרסה האשה אם

äîeøza ìëBà àeäL,מלהיטמא להיזהר  וצריך  –ïéøBäè åéìk ÆÅÇÀÈÅÈÀÄ
יושבת  היתה ולא בגדיו  על מלדרוס נזהרת היתה נידה היתה שאילו  –

בספינה, åàìעמו íàå בתרומה אוכל  שהוא אותו  מכירה אינה ואם – ÀÄÈ
בגדיו , את מלטמא להיזהר  שצריכה יודעת אם äpìàLéואינה – ÄÀÈÆÈ

טהורים. בגדיו  נידה, שאינה אומרת היא ואם נידה, היא

i y i l y m e i
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àîèð :øîBà ãò,שנטמא אדם על  והעיד  אחד  בא –:øîBà àeäå ÅÅÄÀÈÀÅ
éúàîèð àG,העד את שמכחיש  –øBäè,העד אמר  ואפילו  – ÄÀÅÄÈ

נטמאתי" "לא לומר  הוא נאמן מקום מכל  היחיד, ברשות שנטמא

ישראל"). àG("תפארת :øîBà àeäå ,úàîèð :íéøîBà íéðLÀÇÄÀÄÄÀÅÈÀÅ
éúàîèð,העדים שני  את שמכחיש  –ànèî øéàî éaø, אותו – ÄÀÅÄÇÄÅÄÀÇÅ

מאיר רבי של  טעמו שנינו וכבר דבר; לכל נאמנים עדים שני שהרי 
א): (ג, כריתות dxengבמסכת dzinl miipy ede`iad m`" העידו (שאם

מיתה), חייב דין , בית מיתת בה שיש  עבירה שעבר ede`iaiעליו `l
?lwd oaxwl קרבן לחייבו  אלא באים אין שנטמא, עליו  (שכשמעידים

למקדש). נכנס או קודש אכל ïîàðאם àeä :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÁÈ
Bîöò éãé ìòבגמרא א)– יב, חכמים,(כריתות של טעמם מבואר ÇÀÅÇÀ

שמתרצים  משום או איש, ממאה יותר עצמו  על נאמן  שאדם משום

אלא  בטומאתי  עמדתי  לא היינו : נטמאתי ", "לא שאמר  שמה דיבורו,
עצמו . ידי  על  הוא נאמן  ולכך העדים, את מכחיש  שאינו  נמצא טבלתי,

מוסיף הרמב"ם el:אבל mixne` oi` ok it lr s`e" :(`ztqezd it lr)
"envrl yegie ,zexedh od ixd ,zexdh dyr m` `l` ,zexdha weqr

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyy wxt zexdh zkqn

íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa–øBäè.íéøîBà íéðL:àîèð,øîBà ãòå:àîèð àG,ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ¦§©¨¦¥¦§¨©¦¨§©¦§¦¦§¨§¥¥¦§¨¥¦§©¨¦¥
íéaøä úeLøa–àîè.øîBà ãò:àîèð,øîBà ãòå:àîèð àG,úøîBà äMà:àîèð,úøîBà äMàå:àîèð àG, ¦§¨©¦¨¥¥¥¦§¨§¥¥¦§¨¦¨¤¤¦§¨§¦¨¤¤¦§¨
ãéçiä úeLøa–àîè,íéaøä úeLøa–øBäè. ¦§©¨¦¨¥¦§¨©¦¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLø äNòðå ãéçiä úeLø äéäL íB÷î,ãéçiä úeLø äNòðå øæç,ãéçiä úeLø àeäLk–àîè B÷ôñ, ¨¤¨¨§©¨¦§©£¨§¨©¦¨©§©£¨§©¨¦§¤§©¨¦§¥¨¥

íéaøä úeLø àeäLk–øBäè B÷ôñ.íéaøä úeLøì eäeàéöBäå ãéçiä úeLøa ïkñîä,ãéçiä úeLøì eäeøéæçäå, §¤§¨©¦§¥¨©§ª¨¦§©¨¦§¦¦§¨©¦§¤¡¦¦§©¨¦
ãéçiä úeLøa àeäLk–îè B÷ôñà,íéaøä úeLøa àeäLk–øBäè B÷ôñ.ïBòîL éaøøîBà:íéaøä úeLø §¤¦§©¨¦§¥¨¥§¤¦§¨©¦§¥¨©¦¦§¥§¨©¦

ú÷ñôî. ©§¤¤
·úB÷ôñ äòaøàòLBäé éaøànèîíéîëçåïéøäèî.ãöék?øáBò øBähäå ãîBò àîhä,àîhäå ãîBò øBähä ©§¨¨§¥©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦¥©©¨¥¥§©¨¥©¨¥§©¨¥

øáBò,íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä úeLøa äàîhä,íéaøä úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäè;÷ôñ òâð ÷ôñ ¥©ª§¨¦§©¨¦§©£¨¦§¨©¦©£¨¦§©¨¦§ª§¨¦§¨©¦¨¥¨©¨¥

e`.miaxd zeyx dyrpe cigid zeyx didy mewn:íéáøä úåùø äîçä úåîéáå ãéçéä úåùø íéîùâä úåîéáã ,äò÷á ïåâë.okeqndïéàå óìòúðù éî
:úî íà éç íà åðîî òåãé.i"dxl edexifgde.úîù åäåàø íùå.`nh ewitq i"dxa `edykíù äéäù é"äøá åîò åéäù íéìëå íãà ìë ÷ôñî ïðéàîèîå

,ïéøåäè ,é"äøî åäåàéöåäù øçàì ø"äøá åîò åéäù íéìëå íãàå .äðåùàøá:øåäè å÷éôñå àåä ø"äøá äàîåè ÷ôñã.zwqtn miaxd zeyx xne` oerny 'x
àöéù íãå÷ òøôîì úî åäáùçð êéà ,àåä éç àîùã ø"äøá åîò åéäù íãàå íéìëì ïðéøäèîå ,ø"äøì é"äøî åäåàéöåäù øçàì éçë äéì ïðéáùçã ïåéë
åáéùçî äúàù ú÷ñôî äðåøçàá íù åäåàéöåäù íéáøä úåùøå ìéàåä ,äðåùàøá é"äøá åîò åéäù íéìëå íãà ÷ôñî àîèì ïéìåëé ïéà êçøë ìò ,é"äøî

:ù"øë äëìä ïéàå .íù åîò åéäù íéìëå íãà úøäèîå éçë
a.cner `nhd:ïìéàä úçú åà ìäåàä úçú ãîåò òøåöî.xaer xedheíäéðù ìò ïìéàä åà ìäåàä ìéäàä ÷ôñ åà ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,íù êøã

ïéá åøáò áìëä éôá äìéáðäå äãìåçä éôá õøùä ïåâë ,øçà ùåøéô .øáåò òøåöîäå ãîåò øåäèä äéäù åà .àîèð àìå ìéäàä àì ÷ôñ ,øåäèä àîèðå
ùåøéô éôìå .äàîåè ÷øåæä ÷øô ìéòì ïðúãë ,íå÷î äàîåèì ïéàù éðôî ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ íà íéøäèî íéîëç ,ïäéðéá øåáò íéøåäèä åà íéøåäèä

`xephxa yexit

– שיטבול. עד בטהרות יתעסק ולא יחוש לעצמו משנה"(אפילו  )."כסף

úeLøa ïéa ,àîèð àG :íéøîBà íéðLe ,àîèð :øîBà ãòÅÅÄÀÈÀÇÄÀÄÄÀÈÅÄÀ
íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä שנטמא אומר  האחד  שהעד בין  – ÇÈÄÅÄÀÈÇÄ

הרבים, ברשות שנטמא אומר  שהוא בין היחיד, –øBäèברשות È
נאמנים. העדים ãòåששני ,àîèð :íéøîBà íéðLcg`:øîBà ÀÇÄÀÄÄÀÈÀÅÅ

íéaøä úeLøa ïéa ãéçiä úeLøa ïéa ,àîèð àGששני בין – ÄÀÈÅÄÀÇÈÄÅÄÀÈÇÄ
ברשות  שנטמא שמעידים בין היחיד  ברשות שנטמא מעידים העדים

הכחשת àîèהרבים, אין שנטמא, מעידים עדים ושני שהואיל – ÈÅ
ספק. דין  כאן  ואין  כלום, מועילה האחד  àîèð,העד :øîBà ãòÅÅÄÀÈ

àîèð àG :øîBà ãòåשותק עליו שמעידים והאדם (הרא"ש ;– ÀÅÅÄÀÈ
ישראל"), אם"תפארת úøîBà:וכן  äMàå ,àîèð :úøîBà äMàÄÈÆÆÄÀÈÀÄÈÆÆ

àîèð àGמפרשים ויש  התוספתא)– שניים (עפ"י אם הדין  שהוא ÄÀÈ
נטמא לא אומרים: ושניים נטמא, ãéçiä(הר"ש ),אומרים: úeLøaÄÀÇÈÄ

היחיד , ברשות טומאה בענין  זה את זה מכחישים העדים אם –àîèÈÅ
טמא; שספקו היחיד , ברשות טומאה ספק כדין  –íéaøä úeLøaÄÀÈÇÄ

הרבים, ברשות טומאה בענין  ואם –øBäè טומאה ספק כדין  – È
טהור. שספקו הרבים ברשות

א ה נ ש מ ר ו א ב

íéaøä úeLø äNòðå ãéçiä úeLø äéäL íB÷î,בקעה כגון – ÈÆÈÈÀÇÈÄÀÇÂÈÀÈÇÄ
הרבים  רשות החמה ובימות היחיד , רשות היא הגשמים שבימות

ברטנורא); לבני(הר "ש; ונמכר  היחיד רשות שהיה מקום מפרשים: ויש 
כך  ואחר  הרבים; ãéçiäרשות úeLø äNòðå øæçשנקנה בחזרה – ÈÇÀÇÂÈÀÇÈÄ

הרבים רשות ישראל")מבני ãéçiä("תפארת úeLø àeäLk– ÀÆÀÇÈÄ
השניה,ב  ובפעם הראשונה בפעם היחיד , רשות הוא שהמקום זמן 

àîè B÷ôñ;היחיד ברשות טומאה ספק כדין  –úeLø àeäLk ÀÅÈÅÀÆÀ
øBäè B÷ôñ ,íéaøä.הרבים ברשות טומאה ספק כדין –ïkñîä ÈÇÄÀÅÈÇÀËÈ

ãéçiä úeLøa ולא שנתעלף, היחיד, ברשות מסוכן חולה היה – ÄÀÇÈÄ
מת, או  חי  הוא אם ידוע íéaøä,היה úeLøì eäeàéöBäåÀÄÄÀÈÇÄ

ãéçiä úeLøì eäeøéæçäå,שמת מצאוהו ואז  –úeLøa àeäLk ÀÆÁÄÄÀÇÈÄÀÆÄÀ
ãéçiä,היחיד ברשות שהמסוכן  בזמן  –àîè B÷ôñ וכלים אדם – ÇÈÄÀÅÈÅ

בהיותו  שמא מספק, טמאים הראשונה היחיד ברשות אפילו  עמו שהיו

מת, כבר øBäèשם B÷ôñ ,íéaøä úeLøa àeäLk אדם אבל  – ÀÆÄÀÈÇÄÀÅÈ
הרבים  ברשות טומאה שספק טהורים, הרבים ברשות עמו  שהיו  וכלים

טהור . וספקו ú÷ñôîהוא, íéaøä úeLø :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÈÇÄÇÀÆÆ
שהיו  וכלים אדם מטהרים ואנו  הרבים, ברשות כחי שנחשב כיון  –

הרבים, לרשות שהוציאוהו שקודם לומר , יכולים אין הרי  שם, עמו
הרבים  רשות לפיכך כמת; נחשב הוא הראשונה, היחיד ברשות בהיותו

הראשונה  היחיד ברשות עמו שהיו  וכלים אדם שאף למפרע, מפסקת
oerny.טהורים. iaxk dkld oi`e

כפי לשיטותיהם, הולכים שמעון  ורבי שחכמים המחלוקת, טעם מבארים יש
היחיד ברשות טומאה ספק כל  חכמים שלדעת נידה, מסכת בתחילת המבואר

טמא ספק אלא אינו שמעון  רבי  ולדעת ודאי , zetqezae),טמא i"yxa my oiir)
הוא ולפיכ הרי  היחיד  ברשות שהמסוכן שבזמן  כיון  חכמים, כאן סוברים ך 

מכריע  ודאי  אין  טהור , ודאי הוא הרי הרבים ברשות שהוא ובזמן  טמא, ודאי 
שמעון ורבי טהור. הרבים וברשות טמא היחיד  ברשות כדינו : אחד וכל  ודאי ,
אלא  טמא ודאי בגדר היה לא היחיד , ברשות שהיה  שבזמן לשיטתו , הולך 
שעמו מה כל ועושים הרבים ברשות שמטהרים ידי  על לפיכך  טמא, ספק
טהור הרבים ברשות טומאה ספק שמעון רבי  לדעת אף (שכן  טהור  לודאי

טהור היה היחיד ברשות שגם הספק, את מכריע הודאי iaxודאי ), zetqez)
.(c wxt c `zrny ,"`zzrny ay" mya xbi` `aiwr

i r i a x m e i
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ז ). (ג, עדיות במסכת גם שנויה זו  משנה

úB÷ôñ äòaøà,טומאה של –íéîëçå ànèî òLBäé éaø ÇÀÈÈÀÅÇÄÀËÇÀÇÅÇÂÈÄ
ïéøäèî.אותם –ãöék?הספקות הם אילו כלומר –(`àîhä ÀÇÂÄÅÇÇÈÅ
ãîBòאוהל תחת עומד המצורע היינו  אילן (רמב"ם ),– תחת כגון  Å

אוהל , תחתם עושים øáBòשענפיו øBähäåויש זה, אילן בצד  – ÀÇÈÅ
לא  אם המצורע, בו  שעמד  באוהל  ונטמא האילן  תחת עבר אם ספק

אחד  אוהל  תחת המצורע עם היה ולא האילן תחת mirbpעבר  oiir)
(a ;(f ,biãîBò øBähä, האילן תחת –øáBò àîhäå והמצורע – ÇÈÅÀÇÈÅÅ

וטימא  האילן  תחת רגע עמד המצורע אם ספק ויש  האילן, תחת עבר 

izdw - zex`ean zeipyn
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òâð àG,ìéäàä àG ÷ôñ ìéäàä ÷ôñ,èéñä àG ÷ôñ èéñä ÷ôñ–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨©¨¥¤¡¦¨¥¤¡¦¨¥¥¦¨¥¥¦©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦
‚äàîhäå íéaøä úeLøa ãîBò àeäL ïìéàBëBúa,BLàøì äìò,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.ñéðëä ¦¨¤¥¦§¨©¦§©ª§¨§¨¨§Ÿ¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥¦§¦

äàîè Ba LiL øçì Bãé,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.íéaøä úeLøì äçeúôe äàîè àéäL úeðç,÷ôñ ¨§Ÿ¤¤ª§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥£¤¦§¥¨§¨¦§¨©¦¨¥
ñðëð àG ÷ôñ ñðëð–øBäè B÷ôñ;òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ.úBéeðç ézL,úçàå äàîè úçà ¦§©¨¥¦§©§¥¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨§¥£©©§¥¨§©©

äøBäè,ëðïäî úçàì ñð,ñðëð äøBähì ÷ôñ ñðëð äàîhì ÷ôñ–àîè B÷ôñ. §¨¦§©§©©¥¤¨¥©§¥¨¦§©¨¥©§¨¦§©§¥¨¥
„úB÷ôñ úBaøì ìBëé äzàL ìk,úB÷ôñ ÷ôñe,ãéçiä úeLøa–àîè,íéaøä úeLøa–øBäè.ãöék?ñðëð ¨¤©¨¨§©§¥§¥§¥¦§©¨¦¨¥¦§¨©¦¨¥©¦§©

øöça äàîhäå éBánì,ñðëð àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,úéaa äàîè,ñðëð àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,ñðëð elôàå,÷ôñ ©¨§©ª§¨¤¨¥¨¥¦§©¨¥¦§©ª§¨©©¦¨¥¦§©¨¥¦§©©£¦¦§©¨¥

íå÷î ïéà ïéá äàîåèì íå÷î ùé ïéá ÷åìéç ïéà ìäåà úàîåèáã ,øáåò øåäèå ãîåò àîèã àùéø êäà àî÷åàì àëéì ìéäàä àì ÷ôñ ìéäàä ÷ôñ ,äæ
:äàîåè ÷øåæä ÷øô ìéòì åðçëåäãë ,äàîåèì.x"dxa dxdhe i"dxa d`neh:ñðëð àì ÷ôñ ñðëð ÷ôñ ø"äøì äçåúôä úåðç ïåâë.`nhn ryedi 'x

:òåùåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè å÷éôñå ïðéìæà ø"äø øúá éøáñ ïðáøå .àîè å÷éôñå ïðéìæà é"äø øúá ,åá íéôúåùîä íéáøå é"äøá ÷ôñ øáñã
b.ey`xl dlr:ãéçéä úåùø áåùç ïìéà ìù åùàø.d`neh ea yiy xegl eci qipkdïåéë ,ø"äøá ãîåò íãàäù ô"òàå ,ãéçéä úåùø áåùç øåçä

:äàîåè ìöà ãéçéä úåùø ååä ,úáù ìöà ãéçéä úåùø ååä àì øåçäå ïìéàäã â"òàå .éîã é"äøá ãîåòë øåçì åãé ñéðëäùgezte `nh `edy zepg
.x"dxlúåðçì ñðëð ÷ôñ éîð àëä ,øåäè å÷éôñ òâð àì ÷ôñ åá òâð ÷ôñ ø"äøá õøù äéä íàù íùëå ,ø"äøá úçðåîä äàîåèë äìåë úåðçä ìë àéåä

÷ôñ äéì àéåäã ,àîè å÷éôñ ,ñðëð äøåäèì ÷ôñ ñðëð àîèì ÷ôñ ,äàîè úçàå äøåäè úçà úåéåðç éúù åéä íà ìáà .øåäè å÷éôñ ,ñðëð àì ÷ôñ äæ
:ãéçéä úåùøá äàîåè

`xephxa yexit

ולא  עבר  אלא עמד  לא שהמצורע או  שם, עמו שהיה הטהור את
הטהו  האילןנטמא תחת שעמד  b)ר ;(my oiir)úeLøa äàîhäÇËÀÈÄÀ

íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä במגע המטמא טמא, דבר היה – ÇÈÄÀÇÂÈÄÀÈÇÄ
במקום  הרבים, ברשות בו  כיוצא טהור  ודבר  היחיד, ברשות במשא, או

נשא  או מהם באחד טהור אדם ונגע היחיד , רשות לאותה הסמוך
או  הטמא הדבר אם נשא, או  נגע מהם איזה יודע ואינו מהם, אחד 

הטהור; cíéaøä)הדבר  úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäèÇÂÈÄÀÇÈÄÀËÀÈÄÀÈÇÄ
ברשות  לו  וסמוך  היחיד, ברשות הטהור  הדבר להיפך , שהיה כלומר –

נשא  או  מהדברים באחד אדם ונגע בו , כיוצא טמא דבר  היה הרבים
הם: הספקות והרי מהם; איזה יודע ואינו מהם, òâðאחד  ÷ôñ– ÈÅÈÇ

הטמא, òâðבדבר àG ÷ôñ; בו –ìéäàä ÷ôñעל האילן – ÈÅÈÇÈÅÆÁÄ
הטהור, ועל ìéäàäהמצורע àG ÷ôñ;עליהם –èéñä ÷ôñ– ÈÅÆÁÄÈÅÅÄ

טמא, דבר  הטהור  נשא או  נענע èéñäכלומר  àG ÷ôñדבר – ÈÅÅÄ
elld,טמא; zewtqd lkaànèî òLBäé éaø ורשות שהואיל  – ÇÄÀËÇÀÇÅ

טומאה  ספק כדין  ומטמא, יהושע רבי מחמיר  בהם, משותף היחיד 
טמא, שספקו  היחיד ïéøäèîברשות íéîëçå שסוברים בכולם, – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

להקל יש לפיכך הרבים, ברשות טומאה ספק גם כאן ויש  הואיל הם,
טהור. שספקו בלבד, הרבים ברשות טומאה ספק כדין 

טעם  ברם, עדיות. במסכת המאירי  פירשה וכן הרמב"ם, לפי משנתנו בארנו 
ixi`nd)המחלוקת itl epx`ay),הראשונים הספקות שני בענין  מתיישב אינו

ועובר, עומד  על  אלא הרבים, ורשות היחיד  רשות על שם מדובר  לא שהרי
בחיבורו הרמב"ם ואמנם לא. או  יחד  שניהם על האהיל האילן  אם הוא והספק
בשנים  הכלולים מיוחדים סוגים לשני שבמשנתנו הספקות ארבעת את מחלק
עומד "ספק קורא: הוא שברישא הספקות שני  חכמים: שטיהרו הספקות עשר 

d),ועובר" ,eh ze`nehd zea` 'ld) ספק" קורא: הוא שבסיפא הספקות ושני
טהור, ספקו  מה משום ועובר", עומד "ספק של הטעם אבל  רשויות", שתי 

נתפרש. לא
הראב"ד  zeicr)ברם zkqnl eyexita) שהטמא היא, שהכוונה ברישא, גם מפרש

ויש  להיפך  או הרבים ברשות לו  סמוך  עובר  והטהור  היחיד ברשות עומד
לא. או בזה זה נגעו  אם ספק

משנתנו ומפרשים הראב"ד, פי' על וגם הרמב"ם פי ' על גם מקשים ויש
אחרות m"anxdבדרכים yexit mb `yixa `iany `xephxa oiire ;y"xde y"`xd oiir)

.("dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" oiire ;cala y"xd yexit `tiqae ,y"xd yexit mbe
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BëBúa äàîhäå íéaøä úeLøa ãîBò àeäL ïìéà בין – ÄÈÆÅÄÀÈÇÄÀÇËÀÈÀ
BLàøìענפיו , äìò, האילן לראש  אדם עלה אם –÷ôñ òâð ÷ôñ ÈÈÀÙÈÅÈÇÈÅ

òâð àG, שבתוכו בטומאה –àîè B÷ôñ לענין דינו שהאילן  לפי – ÈÇÀÅÈÅ

טמא. ספקו היחיד ברשות טומאה ספק והרי היחיד, כרשות טומאה
äàîè Ba LiL øçì Bãé ñéðëä הרבים ברשות שעמד אדם – ÄÀÄÈÀÙÆÆËÀÈ

טומאה, בו  שהיתה שבכותל , לחור  ידו àGהכניס ÷ôñ òâð ÷ôñÈÅÈÇÈÅ
òâð,בטומאה –àîè B÷ôñ ואף היחיד , כרשות חשוב שהחור – ÈÇÀÅÈÅ

שהכניס  כיון מקום מכל הרבים, ברשות האדם של  גופו שכל  פי על 
על ואף טמא. שספקו  היחיד , ברשות טומאה ספק זה הרי לחור , ידו

לשבת, היחיד  רשות אינם הרבים לרשות הפתוח והחור  שהאילן פי 
טפחים, עשרה וגובה טפחים ארבעה על  ארבעה בהם יש  כן אם אלא

כרשות  דינם וחור אילן וכל  הבדל , אין  טומאה לענין  מקום מכל
בהם משתמשים רבים ואין הואיל àéäL(רמב"ם ).היחיד , úeðçÂÆÄ

äàîè, באוהל המטמא המת מן טומאה בה שיש –úeLøì äçeúôe ÀÅÈÀÈÄÀ
íéaøä המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונה זה שבכגון – ÈÇÄ

ולפיכך  הרבים, ñðëðברשות àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,לחנות –B÷ôñ ÈÅÄÀÇÈÅÄÀÇÀÅ
øBäè המונחת הטומאה למגע דומה הטמאה לחנות שהכניסה – È

ברשות  טומאה ספק משום טהור, מגעה שספק וכשם הרבים, ברשות
טהור לחנות הכניסה ספק כך  àG(רמב"ם );הרבים, ÷ôñ òâð ÷ôñÈÅÈÇÈÅ

òâð נגע וספק בלבד, במגע המטמא דבר  בחנות מונח היה ואם – ÈÇ
בו נגע לא ספק לחנות, סמוך הרבים ברשות שעמד  אדם ("משנה בו 

ישראל"), "תפארת  ועיין øBäèאחרונה"; B÷ôñ טומאה ספק כדין  – ÀÅÈ
זו פיסקה גורסים שאין ויש הרבים; שלמה ").ברשות (עיין"מלאכת 

úBéeðç ézL,חנויות שתי היו  אם אבל  –úçàå äàîè úçà ÀÅÂÇÇÀÅÈÀÇÇ
äøBäèואדם –äàîhì ÷ôñ ,ïäî úçàì ñðëð÷ôñ ñðëð ÀÈÄÀÇÀÇÇÅÆÈÅÇÀÅÈÄÀÇÈÅ

àîè B÷ôñ ,ñðëð äøBähì וכיון אחת לחנות נכנס ודאי שהרי  – ÇÀÈÄÀÇÀÅÈÅ
ספקו  הלכך היחיד, ברשות טומאה ספק נמצא היחיד, רשות שהחנות

טמא.
i y i n g m e i
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úB÷ôñ ÷ôñe ,úB÷ôñ úBaøì ìBëé äzàL ìkכמפורש – ÈÆÇÈÈÀÇÀÅÀÅÀÅ
àîèלהלן : ,ãéçiä úeLøa מבארים יש ספקות. בספק אפילו – ÄÀÇÈÄÈÅ

את  שמעמידים לפי  לטהר , ראוי  אחד  בספק אפילו הדין שמן הטעם,

החזקה  שאין מסוטה ולמדים הואיל אלא חזקתו, על הספק בעל 
ספקות לכמה אחד ספק בין הבדל  אין  לפיכך  בבא מועילה, (תוספות

אחרונה"); "משנה ועיין א ; י, פסחים  ב ; נה , íéaøä,בתרא úeLøaÄÀÈÇÄ
øBäè.אחד בספק אפילו –éBánì ñðëð ?ãöék כרשות שדינו – ÈÅÇÄÀÇÇÈ
øöçaהיחיד, äàîhäå,המבוי דרך  לתוכה שנכנסים –ñðëð ÷ôñ ÀÇËÀÈÆÈÅÈÅÄÀÇ

ñðëð àG ÷ôñ;לחצר –úéaa äàîè,בבית טומאה שהיתה או – ÈÅÄÀÇËÀÈÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zexdh zkqn

íL äúéä àG ÷ôñ íL äúéä;íL äúéä elôàå,øeòMk da ïéàL ÷ôñ øeòMk da LiL ÷ôñ,da LiL elôàå, ¨§¨¨¨¥¨§¨¨©£¦¨§¨¨¨¥¤¤¨©¦¨¥¤¥¨©¦©£¦¤¤¨
äøäè ÷ôñ äàîè ÷ôñ,äàîè elôàå,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.øæòìà éaøøîBà:äàéa ÷ôñ– ¨¥ª§¨¨¥©£¨©£¦ª§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥©¦¤§¨¨¥§¥¦¨

øBäè,äàîè òbî ÷ôñ–àîè. ¨§¥©©ª§¨¨¥
‰íéîLbä úBîéa äò÷aì ñðëð,úéðBìt äãNa äàîèå,øîàå:ælä íB÷nì ézëìä,dúBàì ézñðëð íà òãBé éðéàå ¦§©©¦§¨¦©§¨¦§ª§¨§¨¤§¦§¨©¨©§¦©¨©¨§¥¦¥©¦¦§©§¦§¨

ézñðëð àG íàå äãOä–øæòìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ©¨¤§¦¦§©§¦©¦¤§¨¨§©¥©£¨¦§©§¦
Âãéçiä úeLø ÷ôñ–àîè,øîàiL ãò:ézòâð àG.íéaøä úeLø ÷ôñ–øBäè,øîàiL ãò:ézòâð.àéä Bæéà §¥§©¨¦¨¥©¤Ÿ©¨©§¦§¥§¨©¦¨©¤Ÿ©¨©§¦¥¦

íéaøä úeLø?ìebìb úéa éìéáL,ïäá àöBik ïëå–äàîhì íéaøä úeLøe úaMì ãéçiä úeLø.øîàøæòìà éaø: §¨©¦§¦¥¥¦§§¥©¥¨¤§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¨©©¦¤§¨¨

c.xedh d`ia wtqáéúëã ,äàîè àðîçø äééø÷å ,úàîèð íà ïðéòãé àìã ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñã àìà äøúñð éàãåã ,äèåñã àéîåã ïðéòáã íåùî
('ã øáãîá):øåäè äàéá ÷ôñ ìáà .äàîèð àéäå äøúñðå

d.drwa:åãéñôé àìù íéòøæä éáâ ìò êìäìî ïéøäæð íãà éðáù éôì ,é"äø ïéã ïäì ùé úåòåøæå úåùåøç ïäù íéîùâä úåîéáå ,äáøä íéùðà ìù úåãù
.xdhn xfrl` 'x:íäìù íéøöéîá íé÷åìç úåãùäù éôì ,úçà äãùë äáåùç äò÷áä ìë ïéàå ,äàéá ÷ôñ äéì éåäã

e.izrbp `l xn`iy cr:òâð àìù äéá éìúîì éãéî àëéàã àëéä ä"äã ,éúòâð àìù éì éøá øîàéù à÷åã åàì.leblb zia iliayäìåòå ìåâò íå÷î
:ïéìéáù ïúåàá úëìì ïéìåëé íò áåø ïéàå ,ãøåéå.zayl cigid zeyxäðéàù éôì ,ãéçéä úåùø äì éø÷ éàîàå ,åäðéð úéìîøë àìà ùîî ãéçéä úåùø åàì

ååäã àëä ïðúã éðååâ éðä ìë àúùäå .úéìîøë àìà ,ùîî ãéçéä úåùø åàì ,úáùì ãéçéä úåùø äîçä úåîéá äò÷áä ,êåîñá ïðúã àä ïëå .íéáøä úåùø
àúòù àéääá àúìú àëéàãá éàã .éîã íéáøä úåùøë ,íù ïééåöî íéáøã ïåéë éëä åìéôàå ,÷ôñä ãìåðù äòùá àúìú àëéìã ïåâë éøééî ,íéáøä úåùø

ãçá åìéôà ,äá ÷ôñä ãìåðù:úìòáðå ìòåá ,éøú àìà ïîú àëéìã íåùî ,ãéçéä úåùø éåäã äèåñî ïðéôìéã ,øåäè íéøãç éø

`xephxa yexit

ñðëð ÷ôñ,לבית ומשם לחצר , המבוי מן  –ñðëð àG ÷ôñ– ÈÅÄÀÇÈÅÄÀÇ
ñðëðלשם, elôàå,ולבית לחצר  –íL äúéä ÷ôñ הטומאה – ÇÂÄÄÀÇÈÅÈÀÈÈ

כניסתו , íLבשעת äúéä àG ÷ôñ,הטומאה –äúéä elôàå ÈÅÈÀÈÈÇÂÄÈÀÈ
íL,שנכנס בשעה הטומאה –ïéàL ÷ôñ øeòMk da LiL ÷ôñ ÈÈÅÆÆÈÇÄÈÅÆÅ

øeòMk da,לטמא –da LiL elôàå,כשיעור –äàîè ÷ôñ ÈÇÄÇÂÄÆÆÈÈÅËÀÈ
äøäè ÷ôñ,צפרדע ספק שרץ ספק כגון  –÷ôñ ,äàîè elôàå ÈÅÇÂÈÇÂÄËÀÈÈÅ

òâð àG ÷ôñ òâð,ספקות הרבה כך כל  שיש  פי  על אף בטומאה; – ÈÇÈÅÈÇ
àîè B÷ôñ.היחיד ברשות טומאה ספק משום –øæòìà éaø ÀÅÈÅÇÄÆÀÈÈ

øBäè ,äàéa ÷ôñ :øîBà לבית או לחצר  המבוי מן נכנס ספק – ÅÀÅÄÈÈ
טהור , ספקו נכנס, לא äàîèספק òbî ÷ôñ לא ספק נגע ספק – ÀÅÇÇËÀÈ

בטומאה, הרבה àîèנגע כשיש ואפילו  היחיד , ברשות כשהספק – ÈÅ
ישראל").ספקות טומאה ("תפארת  ספק שדין לפי  אלעזר , רבי של טעמו

מכל נטמאה, אם שספק פי על שאף מסוטה, למדים היחיד  ברשות

כמו  לבעלה), (שנטמאה "טמאה" קוראה התורה ונסתרה, הואיל  מקום
בה יג ):שכתוב ה , שהסוטה (במדבר  וכשם נטמאה", והיא "ונסתרה

ברשות  טומאה ספק כל  כך  נטמאה, אם אלא אינו והספק נסתרה, ודאי 
הטומאה  למקום ודאית כניסה שהיתה בכגון  אלא טמא ספקו אין  היחיד 

היחיד מרשות אפילו ביאה ספק אבל  בה. נגע לא ספק בה נגע וספק
שיהא  צורך  שאין  סוברים, חכמים אבל טהור . הטמאה, היחיד לרשות
טמא. נכנס, לא ספק נכנס ספק ואפילו לסוטה, ממש  דומה הספק

טמא, ספקו היחיד, לרשות היחיד  מרשות כניסה בספק דווקא ברם
חכמי לדעת אף היחיד , לרשות הרבים מרשות כניסה ספק ספקו אבל ם

לרשות  הפתוחה חנות בענין הקודמת במשנה ששנינו  כמו  טהור,
אחרונה").הרבים minkgk.("משנה  dklde

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íéîLbä úBîéa äò÷aì ñðëð–drwa ואף שדות, מקום היינו ÄÀÇÇÄÀÈÄÇÀÈÄ
הגשמים  בימות מקום מכל  הרבה, אנשים של  הן  שהשדות פי  על 
אז  נחשבת ולפיכך שם, מצויים אדם בני אין זרועות כולן כשהשדות

לבקעה  נכנס אדם שאם ללמד , המשנה ובאה היחיד , כרשות הבקעה
הגשמים, úéðBìtבימות äãNa äàîèå באחת טומאה והיתה – ÀËÀÈÀÈÆÀÄ
הבקעה, æläמשדות íB÷nì ézëìä :øîàåפלוני למקום – ÀÈÇÈÇÀÄÇÈÇÈ

הטומאה, בה שיש  לשדה הסמוך  ézñðëðשבבקעה íà òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÄÄÀÇÀÄ
ézñðëð àG íàå äãOä dúBàì,לשם –øäèî øæòìà éaø ÀÈÇÈÆÀÄÄÀÇÀÄÇÄÆÀÈÈÀÇÅ

השדות, בין  מחיצות הפסק שאין  פי על  ואף ביאה, ספק משום אותו, –

זו  חלוקות שהשדות לפי  אחת, כשדה חשובה הבקעה אין  מקום מכל

הטומאה, בה שיש  לשדה נכנס אם יודע שאינו  וכיון במצרים, מזו 
וטהור, ביאה ספק כאן  ïéànèîהרי íéîëçå הם שהולכים – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ספק  ואפילו טמא, ספקו  היחיד , ברשות טומאה ספק שכל לשיטתם,
ביאה.

i y y m e i
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ãéçiä úeLø ÷ôñ,היחיד ברשות טומאה ספק –ãò ,àîè ÀÅÀÇÈÄÈÅÇ
ézòâð àG :øîàiL,בטומאה נגעתי  שלא אני יודע אמר: שאם – ÆÙÇÈÇÀÄ

כותב: והרמב"ם טהור . xn`iy:הריהו cr ,`nh ,cigid zeyxa wtq lk"
"'iz`nhp `ly i`ce'.(ב יח , הטומאות  אבות  לאו (הל' כותבים: יש אבל 

דבר שיש  בזמן  הדין  הוא אלא נגעתי ", שלא לי  "ברי  שיאמר דווקא
בגמרא שמוכח כמו  נגע, שלא בו ב ),לתלות ט , "חולדה (פסחים  בענין 

שם" מצויים טוב").וברדלס יום "תוספות עיין ברטנורא ; ôñÀÅ÷(הר"ש;
íéaøä úeLø,הרבים ברשות טומאה ספק –:øîàiL ãò ,øBäè ÀÈÇÄÈÇÆÙÇ

ézòâð.בטומאה –ìebìb úéa éìéáL ?íéaøä úeLø àéä Bæéà ÈÇÀÄÅÄÀÈÇÄÀÄÅÅÄÀ
להלן, שנבאר  כמו גלגול , לבית העולים השבילים –ïäá àöBik ïëåÀÅÇÅÈÆ

בהם, לילך רגילים רבים שאין  שבילים –úaMì ãéçiä úeLø– ÀÇÈÄÇÇÈ
ממש היחיד  רשות שאינם מבואר, במפרשים בשבת; טלטול לענין 

להשמיענו  אלא היחיד " "רשות המשנה נקטה ולא כרמלית, אלא
שבת, לענין הרבים רשות äàîhìשאינם íéaøä úeLøeאבל – ÀÈÇÄÇËÀÈ

שונות. דעות יש  גלגול " "בית בענין  הרבים. כרשות דינם טומאה לענין 
עירובין ב)במסכת oi`yמבואר :(כב, lk ?leblb zia iliay edfi`"

,"heicxq iptl uexie oihig ly d`q lehil leki card שבילים כלומר 
מפרש ורש "י  משאו. עם שם לרוץ קשה ליחיד שאפילו ותלולים, צרים

leblbשם: zia iliay. ישראל בארץ היא וזקופה גבוהה מעלה –axd
`xephxan רוב ואין  ויורד, העולה עגול  מקום כאן : יכולים מפרש עם

השבילים. באותם l`xyi"ללכת zx`tz" lrae העולה שביל  מבאר :
הארץ  מחוקרי  ואף ישראל. שבארץ גלגל העיר  אצל מאד זקוף להר

במקרא הנזכרת בנימין  שבנחלת גלגל הוא שגלגול  סוברים ("ארץ יש 

הורוביץ ); מאת ושכנותיה " מקום ישראל הוא גלגול  שבית משערים, ויש
כנרת לים סמוך  קליין).בגליל  מאת  הגליל " øæòìà:("ארץ éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈ

ìebìb úéa éìéáL eøkæä àG,החכמים ידי  על –íäL àlà ËÀÀÀÄÅÅÄÀÆÈÆÅ
Cëìe Cëì ãéçiä úeLø רבים ואין שהואיל  ולטומאה, לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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òâð àG,ìéäàä àG ÷ôñ ìéäàä ÷ôñ,èéñä àG ÷ôñ èéñä ÷ôñ–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨©¨¥¤¡¦¨¥¤¡¦¨¥¥¦¨¥¥¦©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦
‚äàîhäå íéaøä úeLøa ãîBò àeäL ïìéàBëBúa,BLàøì äìò,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.ñéðëä ¦¨¤¥¦§¨©¦§©ª§¨§¨¨§Ÿ¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥¦§¦

äàîè Ba LiL øçì Bãé,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.íéaøä úeLøì äçeúôe äàîè àéäL úeðç,÷ôñ ¨§Ÿ¤¤ª§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥£¤¦§¥¨§¨¦§¨©¦¨¥
ñðëð àG ÷ôñ ñðëð–øBäè B÷ôñ;òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ.úBéeðç ézL,úçàå äàîè úçà ¦§©¨¥¦§©§¥¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨§¥£©©§¥¨§©©

äøBäè,ëðïäî úçàì ñð,ñðëð äøBähì ÷ôñ ñðëð äàîhì ÷ôñ–àîè B÷ôñ. §¨¦§©§©©¥¤¨¥©§¥¨¦§©¨¥©§¨¦§©§¥¨¥
„úB÷ôñ úBaøì ìBëé äzàL ìk,úB÷ôñ ÷ôñe,ãéçiä úeLøa–àîè,íéaøä úeLøa–øBäè.ãöék?ñðëð ¨¤©¨¨§©§¥§¥§¥¦§©¨¦¨¥¦§¨©¦¨¥©¦§©

øöça äàîhäå éBánì,ñðëð àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,úéaa äàîè,ñðëð àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,ñðëð elôàå,÷ôñ ©¨§©ª§¨¤¨¥¨¥¦§©¨¥¦§©ª§¨©©¦¨¥¦§©¨¥¦§©©£¦¦§©¨¥

íå÷î ïéà ïéá äàîåèì íå÷î ùé ïéá ÷åìéç ïéà ìäåà úàîåèáã ,øáåò øåäèå ãîåò àîèã àùéø êäà àî÷åàì àëéì ìéäàä àì ÷ôñ ìéäàä ÷ôñ ,äæ
:äàîåè ÷øåæä ÷øô ìéòì åðçëåäãë ,äàîåèì.x"dxa dxdhe i"dxa d`neh:ñðëð àì ÷ôñ ñðëð ÷ôñ ø"äøì äçåúôä úåðç ïåâë.`nhn ryedi 'x

:òåùåäé 'øë äëìä ïéàå .øåäè å÷éôñå ïðéìæà ø"äø øúá éøáñ ïðáøå .àîè å÷éôñå ïðéìæà é"äø øúá ,åá íéôúåùîä íéáøå é"äøá ÷ôñ øáñã
b.ey`xl dlr:ãéçéä úåùø áåùç ïìéà ìù åùàø.d`neh ea yiy xegl eci qipkdïåéë ,ø"äøá ãîåò íãàäù ô"òàå ,ãéçéä úåùø áåùç øåçä

:äàîåè ìöà ãéçéä úåùø ååä ,úáù ìöà ãéçéä úåùø ååä àì øåçäå ïìéàäã â"òàå .éîã é"äøá ãîåòë øåçì åãé ñéðëäùgezte `nh `edy zepg
.x"dxlúåðçì ñðëð ÷ôñ éîð àëä ,øåäè å÷éôñ òâð àì ÷ôñ åá òâð ÷ôñ ø"äøá õøù äéä íàù íùëå ,ø"äøá úçðåîä äàîåèë äìåë úåðçä ìë àéåä

÷ôñ äéì àéåäã ,àîè å÷éôñ ,ñðëð äøåäèì ÷ôñ ñðëð àîèì ÷ôñ ,äàîè úçàå äøåäè úçà úåéåðç éúù åéä íà ìáà .øåäè å÷éôñ ,ñðëð àì ÷ôñ äæ
:ãéçéä úåùøá äàîåè

`xephxa yexit

ולא  עבר  אלא עמד  לא שהמצורע או  שם, עמו שהיה הטהור את
הטהו  האילןנטמא תחת שעמד  b)ר ;(my oiir)úeLøa äàîhäÇËÀÈÄÀ

íéaøä úeLøa äøäèå ãéçiä במגע המטמא טמא, דבר היה – ÇÈÄÀÇÂÈÄÀÈÇÄ
במקום  הרבים, ברשות בו  כיוצא טהור  ודבר  היחיד, ברשות במשא, או

נשא  או מהם באחד טהור אדם ונגע היחיד , רשות לאותה הסמוך
או  הטמא הדבר אם נשא, או  נגע מהם איזה יודע ואינו מהם, אחד 

הטהור; cíéaøä)הדבר  úeLøa äàîèå ãéçiä úeLøa äøäèÇÂÈÄÀÇÈÄÀËÀÈÄÀÈÇÄ
ברשות  לו  וסמוך  היחיד, ברשות הטהור  הדבר להיפך , שהיה כלומר –

נשא  או  מהדברים באחד אדם ונגע בו , כיוצא טמא דבר  היה הרבים
הם: הספקות והרי מהם; איזה יודע ואינו מהם, òâðאחד  ÷ôñ– ÈÅÈÇ

הטמא, òâðבדבר àG ÷ôñ; בו –ìéäàä ÷ôñעל האילן – ÈÅÈÇÈÅÆÁÄ
הטהור, ועל ìéäàäהמצורע àG ÷ôñ;עליהם –èéñä ÷ôñ– ÈÅÆÁÄÈÅÅÄ

טמא, דבר  הטהור  נשא או  נענע èéñäכלומר  àG ÷ôñדבר – ÈÅÅÄ
elld,טמא; zewtqd lkaànèî òLBäé éaø ורשות שהואיל  – ÇÄÀËÇÀÇÅ

טומאה  ספק כדין  ומטמא, יהושע רבי מחמיר  בהם, משותף היחיד 
טמא, שספקו  היחיד ïéøäèîברשות íéîëçå שסוברים בכולם, – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

להקל יש לפיכך הרבים, ברשות טומאה ספק גם כאן ויש  הואיל הם,
טהור. שספקו בלבד, הרבים ברשות טומאה ספק כדין 

טעם  ברם, עדיות. במסכת המאירי  פירשה וכן הרמב"ם, לפי משנתנו בארנו 
ixi`nd)המחלוקת itl epx`ay),הראשונים הספקות שני בענין  מתיישב אינו

ועובר, עומד  על  אלא הרבים, ורשות היחיד  רשות על שם מדובר  לא שהרי
בחיבורו הרמב"ם ואמנם לא. או  יחד  שניהם על האהיל האילן  אם הוא והספק
בשנים  הכלולים מיוחדים סוגים לשני שבמשנתנו הספקות ארבעת את מחלק
עומד "ספק קורא: הוא שברישא הספקות שני  חכמים: שטיהרו הספקות עשר 

d),ועובר" ,eh ze`nehd zea` 'ld) ספק" קורא: הוא שבסיפא הספקות ושני
טהור, ספקו  מה משום ועובר", עומד "ספק של הטעם אבל  רשויות", שתי 

נתפרש. לא
הראב"ד  zeicr)ברם zkqnl eyexita) שהטמא היא, שהכוונה ברישא, גם מפרש

ויש  להיפך  או הרבים ברשות לו  סמוך  עובר  והטהור  היחיד ברשות עומד
לא. או בזה זה נגעו  אם ספק

משנתנו ומפרשים הראב"ד, פי' על וגם הרמב"ם פי ' על גם מקשים ויש
אחרות m"anxdבדרכים yexit mb `yixa `iany `xephxa oiire ;y"xde y"`xd oiir)

.("dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" oiire ;cala y"xd yexit `tiqae ,y"xd yexit mbe
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BëBúa äàîhäå íéaøä úeLøa ãîBò àeäL ïìéà בין – ÄÈÆÅÄÀÈÇÄÀÇËÀÈÀ
BLàøìענפיו , äìò, האילן לראש  אדם עלה אם –÷ôñ òâð ÷ôñ ÈÈÀÙÈÅÈÇÈÅ

òâð àG, שבתוכו בטומאה –àîè B÷ôñ לענין דינו שהאילן  לפי – ÈÇÀÅÈÅ

טמא. ספקו היחיד ברשות טומאה ספק והרי היחיד, כרשות טומאה
äàîè Ba LiL øçì Bãé ñéðëä הרבים ברשות שעמד אדם – ÄÀÄÈÀÙÆÆËÀÈ

טומאה, בו  שהיתה שבכותל , לחור  ידו àGהכניס ÷ôñ òâð ÷ôñÈÅÈÇÈÅ
òâð,בטומאה –àîè B÷ôñ ואף היחיד , כרשות חשוב שהחור – ÈÇÀÅÈÅ

שהכניס  כיון מקום מכל הרבים, ברשות האדם של  גופו שכל  פי על 
על ואף טמא. שספקו  היחיד , ברשות טומאה ספק זה הרי לחור , ידו

לשבת, היחיד  רשות אינם הרבים לרשות הפתוח והחור  שהאילן פי 
טפחים, עשרה וגובה טפחים ארבעה על  ארבעה בהם יש  כן אם אלא

כרשות  דינם וחור אילן וכל  הבדל , אין  טומאה לענין  מקום מכל
בהם משתמשים רבים ואין הואיל àéäL(רמב"ם ).היחיד , úeðçÂÆÄ

äàîè, באוהל המטמא המת מן טומאה בה שיש –úeLøì äçeúôe ÀÅÈÀÈÄÀ
íéaøä המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונה זה שבכגון – ÈÇÄ

ולפיכך  הרבים, ñðëðברשות àG ÷ôñ ñðëð ÷ôñ,לחנות –B÷ôñ ÈÅÄÀÇÈÅÄÀÇÀÅ
øBäè המונחת הטומאה למגע דומה הטמאה לחנות שהכניסה – È

ברשות  טומאה ספק משום טהור, מגעה שספק וכשם הרבים, ברשות
טהור לחנות הכניסה ספק כך  àG(רמב"ם );הרבים, ÷ôñ òâð ÷ôñÈÅÈÇÈÅ

òâð נגע וספק בלבד, במגע המטמא דבר  בחנות מונח היה ואם – ÈÇ
בו נגע לא ספק לחנות, סמוך הרבים ברשות שעמד  אדם ("משנה בו 

ישראל"), "תפארת  ועיין øBäèאחרונה"; B÷ôñ טומאה ספק כדין  – ÀÅÈ
זו פיסקה גורסים שאין ויש הרבים; שלמה ").ברשות (עיין"מלאכת 

úBéeðç ézL,חנויות שתי היו  אם אבל  –úçàå äàîè úçà ÀÅÂÇÇÀÅÈÀÇÇ
äøBäèואדם –äàîhì ÷ôñ ,ïäî úçàì ñðëð÷ôñ ñðëð ÀÈÄÀÇÀÇÇÅÆÈÅÇÀÅÈÄÀÇÈÅ

àîè B÷ôñ ,ñðëð äøBähì וכיון אחת לחנות נכנס ודאי שהרי  – ÇÀÈÄÀÇÀÅÈÅ
ספקו  הלכך היחיד, ברשות טומאה ספק נמצא היחיד, רשות שהחנות

טמא.
i y i n g m e i
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úB÷ôñ ÷ôñe ,úB÷ôñ úBaøì ìBëé äzàL ìkכמפורש – ÈÆÇÈÈÀÇÀÅÀÅÀÅ
àîèלהלן : ,ãéçiä úeLøa מבארים יש ספקות. בספק אפילו – ÄÀÇÈÄÈÅ

את  שמעמידים לפי  לטהר , ראוי  אחד  בספק אפילו הדין שמן הטעם,

החזקה  שאין מסוטה ולמדים הואיל אלא חזקתו, על הספק בעל 
ספקות לכמה אחד ספק בין הבדל  אין  לפיכך  בבא מועילה, (תוספות

אחרונה"); "משנה ועיין א ; י, פסחים  ב ; נה , íéaøä,בתרא úeLøaÄÀÈÇÄ
øBäè.אחד בספק אפילו –éBánì ñðëð ?ãöék כרשות שדינו – ÈÅÇÄÀÇÇÈ
øöçaהיחיד, äàîhäå,המבוי דרך  לתוכה שנכנסים –ñðëð ÷ôñ ÀÇËÀÈÆÈÅÈÅÄÀÇ

ñðëð àG ÷ôñ;לחצר –úéaa äàîè,בבית טומאה שהיתה או – ÈÅÄÀÇËÀÈÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyy wxt zexdh zkqn

íL äúéä àG ÷ôñ íL äúéä;íL äúéä elôàå,øeòMk da ïéàL ÷ôñ øeòMk da LiL ÷ôñ,da LiL elôàå, ¨§¨¨¨¥¨§¨¨©£¦¨§¨¨¨¥¤¤¨©¦¨¥¤¥¨©¦©£¦¤¤¨
äøäè ÷ôñ äàîè ÷ôñ,äàîè elôàå,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–àîè B÷ôñ.øæòìà éaøøîBà:äàéa ÷ôñ– ¨¥ª§¨¨¥©£¨©£¦ª§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨¥©¦¤§¨¨¥§¥¦¨

øBäè,äàîè òbî ÷ôñ–àîè. ¨§¥©©ª§¨¨¥
‰íéîLbä úBîéa äò÷aì ñðëð,úéðBìt äãNa äàîèå,øîàå:ælä íB÷nì ézëìä,dúBàì ézñðëð íà òãBé éðéàå ¦§©©¦§¨¦©§¨¦§ª§¨§¨¤§¦§¨©¨©§¦©¨©¨§¥¦¥©¦¦§©§¦§¨

ézñðëð àG íàå äãOä–øæòìà éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ©¨¤§¦¦§©§¦©¦¤§¨¨§©¥©£¨¦§©§¦
Âãéçiä úeLø ÷ôñ–àîè,øîàiL ãò:ézòâð àG.íéaøä úeLø ÷ôñ–øBäè,øîàiL ãò:ézòâð.àéä Bæéà §¥§©¨¦¨¥©¤Ÿ©¨©§¦§¥§¨©¦¨©¤Ÿ©¨©§¦¥¦

íéaøä úeLø?ìebìb úéa éìéáL,ïäá àöBik ïëå–äàîhì íéaøä úeLøe úaMì ãéçiä úeLø.øîàøæòìà éaø: §¨©¦§¦¥¥¦§§¥©¥¨¤§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¨©©¦¤§¨¨

c.xedh d`ia wtqáéúëã ,äàîè àðîçø äééø÷å ,úàîèð íà ïðéòãé àìã ,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñã àìà äøúñð éàãåã ,äèåñã àéîåã ïðéòáã íåùî
('ã øáãîá):øåäè äàéá ÷ôñ ìáà .äàîèð àéäå äøúñðå

d.drwa:åãéñôé àìù íéòøæä éáâ ìò êìäìî ïéøäæð íãà éðáù éôì ,é"äø ïéã ïäì ùé úåòåøæå úåùåøç ïäù íéîùâä úåîéáå ,äáøä íéùðà ìù úåãù
.xdhn xfrl` 'x:íäìù íéøöéîá íé÷åìç úåãùäù éôì ,úçà äãùë äáåùç äò÷áä ìë ïéàå ,äàéá ÷ôñ äéì éåäã

e.izrbp `l xn`iy cr:òâð àìù äéá éìúîì éãéî àëéàã àëéä ä"äã ,éúòâð àìù éì éøá øîàéù à÷åã åàì.leblb zia iliayäìåòå ìåâò íå÷î
:ïéìéáù ïúåàá úëìì ïéìåëé íò áåø ïéàå ,ãøåéå.zayl cigid zeyxäðéàù éôì ,ãéçéä úåùø äì éø÷ éàîàå ,åäðéð úéìîøë àìà ùîî ãéçéä úåùø åàì

ååäã àëä ïðúã éðååâ éðä ìë àúùäå .úéìîøë àìà ,ùîî ãéçéä úåùø åàì ,úáùì ãéçéä úåùø äîçä úåîéá äò÷áä ,êåîñá ïðúã àä ïëå .íéáøä úåùø
àúòù àéääá àúìú àëéàãá éàã .éîã íéáøä úåùøë ,íù ïééåöî íéáøã ïåéë éëä åìéôàå ,÷ôñä ãìåðù äòùá àúìú àëéìã ïåâë éøééî ,íéáøä úåùø

ãçá åìéôà ,äá ÷ôñä ãìåðù:úìòáðå ìòåá ,éøú àìà ïîú àëéìã íåùî ,ãéçéä úåùø éåäã äèåñî ïðéôìéã ,øåäè íéøãç éø
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ñðëð ÷ôñ,לבית ומשם לחצר , המבוי מן  –ñðëð àG ÷ôñ– ÈÅÄÀÇÈÅÄÀÇ
ñðëðלשם, elôàå,ולבית לחצר  –íL äúéä ÷ôñ הטומאה – ÇÂÄÄÀÇÈÅÈÀÈÈ

כניסתו , íLבשעת äúéä àG ÷ôñ,הטומאה –äúéä elôàå ÈÅÈÀÈÈÇÂÄÈÀÈ
íL,שנכנס בשעה הטומאה –ïéàL ÷ôñ øeòMk da LiL ÷ôñ ÈÈÅÆÆÈÇÄÈÅÆÅ

øeòMk da,לטמא –da LiL elôàå,כשיעור –äàîè ÷ôñ ÈÇÄÇÂÄÆÆÈÈÅËÀÈ
äøäè ÷ôñ,צפרדע ספק שרץ ספק כגון  –÷ôñ ,äàîè elôàå ÈÅÇÂÈÇÂÄËÀÈÈÅ

òâð àG ÷ôñ òâð,ספקות הרבה כך כל  שיש  פי  על אף בטומאה; – ÈÇÈÅÈÇ
àîè B÷ôñ.היחיד ברשות טומאה ספק משום –øæòìà éaø ÀÅÈÅÇÄÆÀÈÈ

øBäè ,äàéa ÷ôñ :øîBà לבית או לחצר  המבוי מן נכנס ספק – ÅÀÅÄÈÈ
טהור , ספקו נכנס, לא äàîèספק òbî ÷ôñ לא ספק נגע ספק – ÀÅÇÇËÀÈ

בטומאה, הרבה àîèנגע כשיש ואפילו  היחיד , ברשות כשהספק – ÈÅ
ישראל").ספקות טומאה ("תפארת  ספק שדין לפי  אלעזר , רבי של טעמו

מכל נטמאה, אם שספק פי על שאף מסוטה, למדים היחיד  ברשות

כמו  לבעלה), (שנטמאה "טמאה" קוראה התורה ונסתרה, הואיל  מקום
בה יג ):שכתוב ה , שהסוטה (במדבר  וכשם נטמאה", והיא "ונסתרה

ברשות  טומאה ספק כל  כך  נטמאה, אם אלא אינו והספק נסתרה, ודאי 
הטומאה  למקום ודאית כניסה שהיתה בכגון  אלא טמא ספקו אין  היחיד 

היחיד מרשות אפילו ביאה ספק אבל  בה. נגע לא ספק בה נגע וספק
שיהא  צורך  שאין  סוברים, חכמים אבל טהור . הטמאה, היחיד לרשות
טמא. נכנס, לא ספק נכנס ספק ואפילו לסוטה, ממש  דומה הספק

טמא, ספקו היחיד, לרשות היחיד  מרשות כניסה בספק דווקא ברם
חכמי לדעת אף היחיד , לרשות הרבים מרשות כניסה ספק ספקו אבל ם

לרשות  הפתוחה חנות בענין הקודמת במשנה ששנינו  כמו  טהור,
אחרונה").הרבים minkgk.("משנה  dklde
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íéîLbä úBîéa äò÷aì ñðëð–drwa ואף שדות, מקום היינו ÄÀÇÇÄÀÈÄÇÀÈÄ
הגשמים  בימות מקום מכל  הרבה, אנשים של  הן  שהשדות פי  על 
אז  נחשבת ולפיכך שם, מצויים אדם בני אין זרועות כולן כשהשדות

לבקעה  נכנס אדם שאם ללמד , המשנה ובאה היחיד , כרשות הבקעה
הגשמים, úéðBìtבימות äãNa äàîèå באחת טומאה והיתה – ÀËÀÈÀÈÆÀÄ
הבקעה, æläמשדות íB÷nì ézëìä :øîàåפלוני למקום – ÀÈÇÈÇÀÄÇÈÇÈ

הטומאה, בה שיש  לשדה הסמוך  ézñðëðשבבקעה íà òãBé éðéàåÀÅÄÅÇÄÄÀÇÀÄ
ézñðëð àG íàå äãOä dúBàì,לשם –øäèî øæòìà éaø ÀÈÇÈÆÀÄÄÀÇÀÄÇÄÆÀÈÈÀÇÅ

השדות, בין  מחיצות הפסק שאין  פי על  ואף ביאה, ספק משום אותו, –

זו  חלוקות שהשדות לפי  אחת, כשדה חשובה הבקעה אין  מקום מכל

הטומאה, בה שיש  לשדה נכנס אם יודע שאינו  וכיון במצרים, מזו 
וטהור, ביאה ספק כאן  ïéànèîהרי íéîëçå הם שהולכים – ÇÂÈÄÀÇÀÄ

ספק  ואפילו טמא, ספקו  היחיד , ברשות טומאה ספק שכל לשיטתם,
ביאה.

i y y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ãéçiä úeLø ÷ôñ,היחיד ברשות טומאה ספק –ãò ,àîè ÀÅÀÇÈÄÈÅÇ
ézòâð àG :øîàiL,בטומאה נגעתי  שלא אני יודע אמר: שאם – ÆÙÇÈÇÀÄ

כותב: והרמב"ם טהור . xn`iy:הריהו cr ,`nh ,cigid zeyxa wtq lk"
"'iz`nhp `ly i`ce'.(ב יח , הטומאות  אבות  לאו (הל' כותבים: יש אבל 

דבר שיש  בזמן  הדין  הוא אלא נגעתי ", שלא לי  "ברי  שיאמר דווקא
בגמרא שמוכח כמו  נגע, שלא בו ב ),לתלות ט , "חולדה (פסחים  בענין 

שם" מצויים טוב").וברדלס יום "תוספות עיין ברטנורא ; ôñÀÅ÷(הר"ש;
íéaøä úeLø,הרבים ברשות טומאה ספק –:øîàiL ãò ,øBäè ÀÈÇÄÈÇÆÙÇ

ézòâð.בטומאה –ìebìb úéa éìéáL ?íéaøä úeLø àéä Bæéà ÈÇÀÄÅÄÀÈÇÄÀÄÅÅÄÀ
להלן, שנבאר  כמו גלגול , לבית העולים השבילים –ïäá àöBik ïëåÀÅÇÅÈÆ

בהם, לילך רגילים רבים שאין  שבילים –úaMì ãéçiä úeLø– ÀÇÈÄÇÇÈ
ממש היחיד  רשות שאינם מבואר, במפרשים בשבת; טלטול לענין 

להשמיענו  אלא היחיד " "רשות המשנה נקטה ולא כרמלית, אלא
שבת, לענין הרבים רשות äàîhìשאינם íéaøä úeLøeאבל – ÀÈÇÄÇËÀÈ

שונות. דעות יש  גלגול " "בית בענין  הרבים. כרשות דינם טומאה לענין 
עירובין ב)במסכת oi`yמבואר :(כב, lk ?leblb zia iliay edfi`"

,"heicxq iptl uexie oihig ly d`q lehil leki card שבילים כלומר 
מפרש ורש "י  משאו. עם שם לרוץ קשה ליחיד שאפילו ותלולים, צרים

leblbשם: zia iliay. ישראל בארץ היא וזקופה גבוהה מעלה –axd
`xephxan רוב ואין  ויורד, העולה עגול  מקום כאן : יכולים מפרש עם

השבילים. באותם l`xyi"ללכת zx`tz" lrae העולה שביל  מבאר :
הארץ  מחוקרי  ואף ישראל. שבארץ גלגל העיר  אצל מאד זקוף להר

במקרא הנזכרת בנימין  שבנחלת גלגל הוא שגלגול  סוברים ("ארץ יש 

הורוביץ ); מאת ושכנותיה " מקום ישראל הוא גלגול  שבית משערים, ויש
כנרת לים סמוך  קליין).בגליל  מאת  הגליל " øæòìà:("ארץ éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈ

ìebìb úéa éìéáL eøkæä àG,החכמים ידי  על –íäL àlà ËÀÀÀÄÅÅÄÀÆÈÆÅ
Cëìe Cëì ãéçiä úeLø רבים ואין שהואיל  ולטומאה, לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ìebìb úéa éìéáL eøkæä àG,Cëìe Cëì ãéçiä úeLø íäL àlà.lôîä íéìéáMäúBøònìå íéçéMìå úBøBaì íéL ª§§§¦¥¥¦§¤¨¤¥§©¨¦§¨§¨©§¦¦©§ª¨¦©§©¦¦§©§¨
úBzbìå–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe. §©¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨

Êäò÷aä,änçä úBîéa–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe;íéîLbä úBîéáe–Cëì ãéçiä úeLø ©¦§¨¦©©¨§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¦©§¨¦§©¨¦§¨
Cëìe. §¨
Áé÷ìéña–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.äãeäé éaøøîBà:çúta àeä ãîBò íàäfä,äàBøå ¨¦§¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨©¦§¨¥¦¥©¤©©¤§¤

ælä çúta ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà–Cëìe Cëì ãéçiä úeLø;åàì íàå–úaMì ãéçiä úeLø,íéaøä úeLøe ¤©¦§¨¦§¤©§¦©¤©©¨§©¨¦§¨§¨§¦¨§©¨¦©©¨§¨©¦
äàîhì. ©ª§¨

Ëïøtä–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.ïéããvä ïëå.øéàî éaøøîBà:ãéçiä úeLø ïéããvä ©¨¨§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨§¥©§¨¦©¦¥¦¥©§¨¦§©¨¦
CëìCëìe. §¨§¨

f.d`nehl miaxd zeyxe:äàáä äðùì äòøåæì ,ò÷ø÷ä ùåøçìå ùåãìå øåö÷ì äá éìæàã éùðéà éçéëù äîçä úåîéáã.minybd zenia,äòåøæ àéäù
:äì ñðëð íãà ïéà

g.iwliqaàîåéã 'á ÷øôá ïðéøîà éëäå .äìåãâ àéèìô:äúéä äìåãâ é÷ìéñá ïéîë úéæâä úëùì [ã"ë óã].mi`veid z`e miqpkpd z` d`exeäàåø éëã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .éôè ãéçéä úåùø àáéùç íéàöåéäå íéñðëðä

h.oextd:åæ ãâðë åæ íéðååëî íéçúô éðù åì ùéå ,é÷ìéñáì äîåã.oiccvd okeïúåàá ïéùîúùî íéáøù ïåéë ,íéáøä úåùø éîð éáéùç ,ïåøôì ïàëîå ïàëî
:ïéããö.cigid zeyx oiccvd xne` xi`n 'x:øéàî éáøë äëìä ïéàå .ïéããöä àìå íéáø åá ùîúùäì éåùò ãáìá ïåøôä òöîàù

`xephxa yexit

טומאה. לענין אף היחיד  רשות הם הרי  שם, להלך  íéìéáMäÇÀÄÄיכולים
úBzbìå úBøònìå íéçéMìå úBøBaì íéLlôîäאחד שצידם – ÇÀËÈÄÇÀÇÄÄÀÇÀÈÀÇÄ

לגת או למערה או  לשיח או  לבור xea;dlebr(כלה dxitg Ðgiy
;dxve dkex` dxitg Ðdxrn,(dxewn `idy zraexn dxitg ÐúeLøÀ

úaMì ãéçiä בית בשבילי לעיל שבארנו כמו  כרמלית, כלומר  – ÇÈÄÇÇÈ
ישראל"),גלגול äàîhì("תפארת  íéaøä úeLøe שמצויים לפי – ÀÈÇÄÇËÀÈ

ושבים. עוברים בהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äò÷aäלעיל בארנו  שכבר כמו הרבה, שדות מקום –,(d dpyn) ÇÄÀÈ
änçä úBîéaובעיבוד ובדישה בקציר לעסוק שם, מצויים שרבים – ÄÇÇÈ

úaMìהשדות, ãéçiä úeLø שבארנו כמו כרמלית, כלומר – ÀÇÈÄÇÇÈ
גדר, מוקפת בבקעה כאן שמדובר מבארים, ויש הקודמת; במשנה

ממש  היחיד  רשות היא הרי זה ב),ובכגון  ו, שבת  úeLøeÀ(גמרא
äàîhì íéaøä; לעיל שבארנו כמו  רבים, שם ומצויים הואיל – ÈÇÄÇËÀÈ

íéîLbä úBîéáe,וגדלה צומחת והתבואה זרועות כשהשדות – ÄÇÀÈÄ
שם, מלהלך שנזהרים לפי בבקעה, מצויים אדם בני  אין  זו  שבעונה

ולתבואה, לזרעים להזיק Cëìeשלא Cëì ãéçiä úeLø לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ
epy:ולטומאה. `ztqeza;התבואה משתיעקר  החמה? ימות הן "אלו

השנייה רביעה משתרד הגשמים? ימות הן  lyואלו  mybd cxiyn)
.(e ,h ziriay ;` ,g d`t dpynl epxe`a oiir ;diipyd dperd

y c e w z a y
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é÷ìéña,לאסיפות המיועד גדול אולם –,úaMì ãéçiä úeLø ÈÄÀÄÀÇÈÄÇÇÈ
äàîhì íéaøä úeLøe.שם מצויים שרבים לפי –äãeäé éaø ÀÈÇÄÇËÀÈÇÄÀÈ

äfä çúta àeä ãîBò íà :øîBà,אחד בפתח אדם עומד אם – ÅÄÅÇÆÇÇÆ
ælä çúta ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà äàBøåבפתח האחר,– ÀÆÆÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄÇÆÇÇÈ

Cëìe Cëì ãéçiä úeLø טעמו מבארים יש  ולטומאה. לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ
שבת  שלעניין  הוא, לטומאה שבת בין ההבדל  שכן  יהודה, רבי  של
לענין  אבל רבים, שם מצויים ואפילו  היחיד, רשות עושות המחיצות

היחיד  רשות הוא סתירה מקום דווקא dheqa),טומאה, enk) ואפילו
היחיד רשות זה אין שם, מצויים רבים אם מחיצות, מוקף מקום

קמא  תנא על  יהודה רבי חולק מכאן סתירה; מקום שאינו לטומאה,

בפתח  והיוצאים הנכנסים את ורואה זה בפתח עומד  הוא שאם ואומר ,
את  ורואה שהואיל טומאה, לענין  אף היחיד  רשות זה הרי הלז ,

והם  בנכנסים, מרגיש  הוא כי  סתירה, מקום בשבילו  זה הרי הנכנסים,
אליו; שיתקרבו  עד בו  מרגישים åàìאינם íàå אינו אם אבל – ÀÄÈ

והיוצאים, הנכנסים את íéaøäרואה úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLøÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄ
äàîhì ולא עליו יבואו שמא ירא כי  סתירה, מקום זה שאין  לפי – ÇËÀÈ

בשדה, ברם טומאה; לענין  הרבים כרשות דינו הלכך בהם. ירגיש
את  ורואה זה בצד  עומד  שאם בתוספתא, שנו פתוח, מקום שהוא

לפי לטומאה, הרבים רשות זה הרי הלז, בצד היוצאים ואת הנכנסים
סתירה מקום זה ואין צד, מכל  אותו "משנה שרואים עיין (הרא"ש ;

dcedi.אחרונה "). iaxk dkld oi`e

להיפך : במשנתנו  גורס ed`הגר"א cner m` :xne` dcedi iax,הזה eבפתח p i` e
d`exjkle jkl cigid zeyx ,fld gzta oi`veid z`e oiqpkpd z`אינו שאם –

טומאה, לענין  אף היחיד  כרשות ודינו סתירה, מקום  זה הרי  e`lרואה m`e
והיוצאים, הנכנסים את רואה שהוא –,d`nehl miaxd zeyxe zayl cigid zeyx

יהודה): רבי (לדעת בתוספתא גם ששנו  oiqpkpdוזהו z` d`exe df cva cner m`
Ð e`l m`e ,d`nehl miaxd zeyxe zayl cigid zeyx Ð fld cva oi`veid z`e

.jkle jkl cigid zeyx

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïøtä ב מכוונים – פתחים שני לו שיש  אלא לבסילקי, הדומה גדול נין ÇÈÈ
זה כנגד  ברטנורא );זה באמצע (רמב"ם ; העומד  בית מבארים: ויש

הרבים בר "ש);רשות מובא  שעל(הערוך , מגדל כגון מפרשים, ויש 
הים בהערוך ),שפת íéaøä(מובא  úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLøÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄ
äàîhì;שם מצויים שרבים לפי  –ïéããvä ïëå רק לא כלומר  – ÇËÀÈÀÅÇÀÈÄ

שאף  לטומאה, הרבים רשות הפרן  צידי אף אלא הפרן, של  אמצעו

רבים. מצויים ãéçiäבצדדיו  úeLø ,ïéããvä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÀÈÄÀÇÈÄ
Cëìe Cëìבלבד הפרן אמצע מאיר רבי  שלדעת ולטומאה, לשבת – ÀÈÀÈ

שהואיל מאיר , רבי  של  טעמו מבארים ויש  הצדדים. ולא לרבים, משמש
זה כנגד  זה בפרן מכוונים לעיל )והפתחים שהבאנו הרמב"ם (כפירוש 

לענין  אף היחיד כרשות דינם הצדדים הלכך לצדדים, נפנים רבים אין 
ישראל").טומאה "תפארת  xi`n.(הגר"א ; iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn
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ìebìb úéa éìéáL eøkæä àG,Cëìe Cëì ãéçiä úeLø íäL àlà.lôîä íéìéáMäúBøònìå íéçéMìå úBøBaì íéL ª§§§¦¥¥¦§¤¨¤¥§©¨¦§¨§¨©§¦¦©§ª¨¦©§©¦¦§©§¨
úBzbìå–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe. §©¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨

Êäò÷aä,änçä úBîéa–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe;íéîLbä úBîéáe–Cëì ãéçiä úeLø ©¦§¨¦©©¨§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¦©§¨¦§©¨¦§¨
Cëìe. §¨
Áé÷ìéña–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.äãeäé éaøøîBà:çúta àeä ãîBò íàäfä,äàBøå ¨¦§¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨©¦§¨¥¦¥©¤©©¤§¤

ælä çúta ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà–Cëìe Cëì ãéçiä úeLø;åàì íàå–úaMì ãéçiä úeLø,íéaøä úeLøe ¤©¦§¨¦§¤©§¦©¤©©¨§©¨¦§¨§¨§¦¨§©¨¦©©¨§¨©¦
äàîhì. ©ª§¨

Ëïøtä–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.ïéããvä ïëå.øéàî éaøøîBà:ãéçiä úeLø ïéããvä ©¨¨§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨§¥©§¨¦©¦¥¦¥©§¨¦§©¨¦
CëìCëìe. §¨§¨

f.d`nehl miaxd zeyxe:äàáä äðùì äòøåæì ,ò÷ø÷ä ùåøçìå ùåãìå øåö÷ì äá éìæàã éùðéà éçéëù äîçä úåîéáã.minybd zenia,äòåøæ àéäù
:äì ñðëð íãà ïéà

g.iwliqaàîåéã 'á ÷øôá ïðéøîà éëäå .äìåãâ àéèìô:äúéä äìåãâ é÷ìéñá ïéîë úéæâä úëùì [ã"ë óã].mi`veid z`e miqpkpd z` d`exeäàåø éëã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .éôè ãéçéä úåùø àáéùç íéàöåéäå íéñðëðä

h.oextd:åæ ãâðë åæ íéðååëî íéçúô éðù åì ùéå ,é÷ìéñáì äîåã.oiccvd okeïúåàá ïéùîúùî íéáøù ïåéë ,íéáøä úåùø éîð éáéùç ,ïåøôì ïàëîå ïàëî
:ïéããö.cigid zeyx oiccvd xne` xi`n 'x:øéàî éáøë äëìä ïéàå .ïéããöä àìå íéáø åá ùîúùäì éåùò ãáìá ïåøôä òöîàù

`xephxa yexit

טומאה. לענין אף היחיד  רשות הם הרי  שם, להלך  íéìéáMäÇÀÄÄיכולים
úBzbìå úBøònìå íéçéMìå úBøBaì íéLlôîäאחד שצידם – ÇÀËÈÄÇÀÇÄÄÀÇÀÈÀÇÄ

לגת או למערה או  לשיח או  לבור xea;dlebr(כלה dxitg Ðgiy
;dxve dkex` dxitg Ðdxrn,(dxewn `idy zraexn dxitg ÐúeLøÀ

úaMì ãéçiä בית בשבילי לעיל שבארנו כמו  כרמלית, כלומר  – ÇÈÄÇÇÈ
ישראל"),גלגול äàîhì("תפארת  íéaøä úeLøe שמצויים לפי – ÀÈÇÄÇËÀÈ

ושבים. עוברים בהם

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äò÷aäלעיל בארנו  שכבר כמו הרבה, שדות מקום –,(d dpyn) ÇÄÀÈ
änçä úBîéaובעיבוד ובדישה בקציר לעסוק שם, מצויים שרבים – ÄÇÇÈ

úaMìהשדות, ãéçiä úeLø שבארנו כמו כרמלית, כלומר – ÀÇÈÄÇÇÈ
גדר, מוקפת בבקעה כאן שמדובר מבארים, ויש הקודמת; במשנה

ממש  היחיד  רשות היא הרי זה ב),ובכגון  ו, שבת  úeLøeÀ(גמרא
äàîhì íéaøä; לעיל שבארנו כמו  רבים, שם ומצויים הואיל – ÈÇÄÇËÀÈ

íéîLbä úBîéáe,וגדלה צומחת והתבואה זרועות כשהשדות – ÄÇÀÈÄ
שם, מלהלך שנזהרים לפי בבקעה, מצויים אדם בני  אין  זו  שבעונה

ולתבואה, לזרעים להזיק Cëìeשלא Cëì ãéçiä úeLø לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ
epy:ולטומאה. `ztqeza;התבואה משתיעקר  החמה? ימות הן "אלו

השנייה רביעה משתרד הגשמים? ימות הן  lyואלו  mybd cxiyn)
.(e ,h ziriay ;` ,g d`t dpynl epxe`a oiir ;diipyd dperd

y c e w z a y

ח ה נ ש מ ר ו א ב

é÷ìéña,לאסיפות המיועד גדול אולם –,úaMì ãéçiä úeLø ÈÄÀÄÀÇÈÄÇÇÈ
äàîhì íéaøä úeLøe.שם מצויים שרבים לפי –äãeäé éaø ÀÈÇÄÇËÀÈÇÄÀÈ

äfä çúta àeä ãîBò íà :øîBà,אחד בפתח אדם עומד אם – ÅÄÅÇÆÇÇÆ
ælä çúta ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà äàBøåבפתח האחר,– ÀÆÆÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄÇÆÇÇÈ

Cëìe Cëì ãéçiä úeLø טעמו מבארים יש  ולטומאה. לשבת – ÀÇÈÄÀÈÀÈ
שבת  שלעניין  הוא, לטומאה שבת בין ההבדל  שכן  יהודה, רבי  של
לענין  אבל רבים, שם מצויים ואפילו  היחיד, רשות עושות המחיצות

היחיד  רשות הוא סתירה מקום דווקא dheqa),טומאה, enk) ואפילו
היחיד רשות זה אין שם, מצויים רבים אם מחיצות, מוקף מקום

קמא  תנא על  יהודה רבי חולק מכאן סתירה; מקום שאינו לטומאה,

בפתח  והיוצאים הנכנסים את ורואה זה בפתח עומד  הוא שאם ואומר ,
את  ורואה שהואיל טומאה, לענין  אף היחיד  רשות זה הרי הלז ,

והם  בנכנסים, מרגיש  הוא כי  סתירה, מקום בשבילו  זה הרי הנכנסים,
אליו; שיתקרבו  עד בו  מרגישים åàìאינם íàå אינו אם אבל – ÀÄÈ

והיוצאים, הנכנסים את íéaøäרואה úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLøÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄ
äàîhì ולא עליו יבואו שמא ירא כי  סתירה, מקום זה שאין  לפי – ÇËÀÈ

בשדה, ברם טומאה; לענין  הרבים כרשות דינו הלכך בהם. ירגיש
את  ורואה זה בצד  עומד  שאם בתוספתא, שנו פתוח, מקום שהוא

לפי לטומאה, הרבים רשות זה הרי הלז, בצד היוצאים ואת הנכנסים
סתירה מקום זה ואין צד, מכל  אותו "משנה שרואים עיין (הרא"ש ;

dcedi.אחרונה "). iaxk dkld oi`e

להיפך : במשנתנו  גורס ed`הגר"א cner m` :xne` dcedi iax,הזה eבפתח p i` e
d`exjkle jkl cigid zeyx ,fld gzta oi`veid z`e oiqpkpd z`אינו שאם –

טומאה, לענין  אף היחיד  כרשות ודינו סתירה, מקום  זה הרי  e`lרואה m`e
והיוצאים, הנכנסים את רואה שהוא –,d`nehl miaxd zeyxe zayl cigid zeyx

יהודה): רבי (לדעת בתוספתא גם ששנו  oiqpkpdוזהו z` d`exe df cva cner m`
Ð e`l m`e ,d`nehl miaxd zeyxe zayl cigid zeyx Ð fld cva oi`veid z`e

.jkle jkl cigid zeyx

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïøtä ב מכוונים – פתחים שני לו שיש  אלא לבסילקי, הדומה גדול נין ÇÈÈ
זה כנגד  ברטנורא );זה באמצע (רמב"ם ; העומד  בית מבארים: ויש

הרבים בר "ש);רשות מובא  שעל(הערוך , מגדל כגון מפרשים, ויש 
הים בהערוך ),שפת íéaøä(מובא  úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLøÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄ
äàîhì;שם מצויים שרבים לפי  –ïéããvä ïëå רק לא כלומר  – ÇËÀÈÀÅÇÀÈÄ

שאף  לטומאה, הרבים רשות הפרן  צידי אף אלא הפרן, של  אמצעו

רבים. מצויים ãéçiäבצדדיו  úeLø ,ïéããvä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÀÈÄÀÇÈÄ
Cëìe Cëìבלבד הפרן אמצע מאיר רבי  שלדעת ולטומאה, לשבת – ÀÈÀÈ

שהואיל מאיר , רבי  של  טעמו מבארים ויש  הצדדים. ולא לרבים, משמש
זה כנגד  זה בפרן מכוונים לעיל )והפתחים שהבאנו הרמב"ם (כפירוש 

לענין  אף היחיד כרשות דינם הצדדים הלכך לצדדים, נפנים רבים אין 
ישראל").טומאה "תפארת  xi`n.(הגר"א ; iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ד בברייתא:דף נוספת דרשה א)נאמרשנינו א ìà(ויקרא àø÷iå'©¦§¨¤
Cøc äøBz äãnéì ,øeaéãì äàéø÷ íéc÷ä änì ,'øaãéå äLîŸ¤©§©¥¨¨¦§¦§¦¨§¦¦§¨¨¤¤

eäøB÷ ïk íà àlà Bøéáçì øác íãà øîàé àlL õøà בשמו ¤¤¤ŸŸ©¨¨¨¨©£¥¤¨¦¥¥
עמו  שדיבר לפני בשמו למשה ה' קרא ולכך וזהתחילה, .déì òéiñî§©©¥

àlà Bøéáçì øác íãà øîàé àì àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨ŸŸ©¨¨¨¨©£¥¤¨
.eäøB÷ ïk íà:זה בפסוק דרשו מֹועד ועוד מאהל אליו ה' 'וידּבר ¦¥¥ְֵֵֵֵֶַַָֹ

éaøc déîMî àéñî éaøc déøa øa àéñeî éaø øîà .'øîàì¥Ÿ¨©©¦§¨©§¥§©¦©§¨¦§¥§©¦
Bøéáçì øác øîBàì ïéépî ,äaø àéñeî שאינו בכך וניכר ביחידות §¨©¨¦©¦§¥¨¨©£¥

הדברים, בפרסום øîàé'חפץ ìá'a àeäL הדבר את לספר לו שאסור - ¤§©Ÿ©
Bìלאחרים, øîàiL ãòבפירוש 'øaãéåהמספר øîàpL ,øBîà Cì ©¤Ÿ©¥¡¤¤¡©©§©¥

,'øîàì ãòBî ìäàî åéìà 'ä לא' תיבות כשני נדרשת 'לאמר' ותיבת ¥¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ
לכך. רשות ניתנה כן אם אלא הדברים אמור'

ע"ב: ה הגמרא:דף מבררת במילואים. הבגדים לבישת בסדר דנה הגמרא
ãöékסדר זה.ïLéaìäובאיזה אחר זה ובניו לאהרן שואלת משה ¥©¦§¦¨

לבררהגמרא: צריך ïLéaìä,מדוע ãöék הלאäåä äåäc éàî מה - ¥©¦§¦¨©©£¨£¨
זה  מנידון למעשה הלכה לנו יש הבדל ומה היה, הגמרא:שהיה משיבה .

àlàלדעת כדי הלבישן כיצד àBáì,הנידון ãéúòì ïLéaìî ãöék ¤¨¥©©§¦¨¤¨¦¨
הגמרא: שואלת המילואים. ימי של הלבשה סדר באותו ¦¨¤ãéúòìשיהא

énð àBáì ש משום הדין, בבירור למעשה להלכה לנו נוגע eàBáiLëìאין ¨©¦¦§¤¨
åéðáe ïøäàהמתים יבואäLîeבתחיית הוא ילבישם íänòאף .והוא ©£Ÿ¨¨Ÿ¤¦¨¤

הגמרא: לבררàlàמבארת הכוונה ïLéaìäאכן ãöékכדי זאת לברר והוצרכו המילואים, øañéîìבימי ¤¨¥©¦§¦¨§¦§¨
éàø÷ הבגדים לבישת בסדר נאמר המילואים ציווי בפרשת שהרי שבענין. המקראות סתירת ולפרש להסביר - §¨¥

ה-ט) כט החׁשן (שמות ואת האפד ואת האפד מעיל ואת הּכּתנת את אהרן את והלּבׁשּת הּבגדים את ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֻ'ולקחּת
אבנט  אתם וחגרּת ּכּתנת. והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת וגו', ראׁשֹו על הּמצנפת וׂשמּת האפד. ּבחׁשב לֹו ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻואפדּת
באמצע. אחר בגד הפסקת ללא ובניו  לאהרן נעשתה האבנט שחגירת ומשמע מגּבעת'. להם וחבׁשּת ּובניו ְְְֲִֶַַָָָָָָֹֹאהרן

נאמר המילואים עשיית בפרשת ז-יג)ואילו ח וּיּתן (ויקרא ּבּמים. אתם וּירחץ ּבניו ואת אהרן את מׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ'וּיקרב
וּיאּפד  האפד ּבחׁשב אתֹו וּיחּגר האפד את עליו וּיּתן הּמעיל את אתֹו וּילּבׁש ּבאבנט, אתֹו וּיחּגר הּכּתנת את ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹֹֻעליו
על  וּיׂשם ראׁשֹו על הּמצנפת את וּיׂשם הּתּמים. ואת האּורים את החׁשן אל וּיּתן החׁשן את עליו וּיׂשם ּבֹו. ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻלֹו
אבנט  אתם וּיחּגר ּכּתנת וּילּבׁשם אהרן ּבני את מׁשה וּיקרב וגו'. הּקדׁש נזר הּזהב ציץ את ּפניו מּול אל ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹֻהּמצנפת
בניו, את להלביש החל מכן ולאחר האבנט את וגם בגדיו כל לאהרן שהלביש ומשמע מגּבעֹות'. להם ְֲִֶַַָָֹוּיחבׁש

אחת. בבת חגרם ולא
בזה) כיוצא נאמר ע"ב מד דף רביעי פרק זבחים éaø(ובמסכת ,àéðz(אליעזר)éaø íeMî ,øîBà [øæòìà] ©§¨©¦ֱִֶֶ¤§¨¨¥¦©¦

éaøk äëìä :eäaà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà .'eëå õeça äNòpä øáãa ìbt :éñBé(אליעזר) ¥¦¥§¨¨©©£¤©§¨©©©§¨¨©©¨©©¨£¨¨§©¦ֱִֶֶ

,äzòî àlà :éiaà déì øîà !?àçéLîì àúëìä :óñBé áø øîà .éñBé éaø íeMî øîàL [øæòìà]¤§¨¨¤¨©¦©¦¥¨©©¥¦§§¨¦§¦¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ìa÷å Løc énð éëä ,øëN ìa÷å Løc àlà ?àçéLîì àúëìä ,éðúéð àì íéLã÷ úèéçL dlkª¨§¦©¨¨¦¨¦§¦¦§§¨¦§¦¨¤¨§Ÿ§©¥¨¨¨¦©¦§Ÿ§©¥

?éì änì àúëìä :Cì àðéîà÷ éëä .øëN(ע"כ) ¨¨¨¦¨£¦¨¨¦§§¨¨¨¦

i"yx

'åë øîàé ìáá àåäùcenlz Ð
xn`l :xnelmixacd xen` `l Ð

.zeyx el ozep ok m` `l`ãöéë
ïùéáìäa`l micba xcq Ð

.df xg` df mipaleäåä äåäã éàî
le`yl epl jixv dne Ðøáñîì ?

éàø÷,iccd` enxil `lc Ð
(hk zeny) aizk d`eevac
"eipae oxd` hpa` mze` zxbge"
mipae a` ly mzxibg rnyn Ð
zyial wiqtd `le ,cg` xcqa
aizk diiyrae .miizpia xg` cba
eze` xebgie" (g `xwie) oxd`a
,'ebe micba zyial xcqa "hpa`a
jk xg`e ,oiyealnd lk eyialde
xbg [`le] ,myialde eipa aixwd
yxtn iia` .zg` zaa eipae oxd`
,ztpvne zpezka ediizlinl dl
oieyy ztpvne zpezk hwp ikdl
`l miqpkne .heicdae lecba
oincew od ixdy ,xnel jxved
`ly oiipn :onwl opixn`ck ,lkl

.'ek miqpknl mecw xac `di



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc `nei(oey`x meil)

.'äð÷nä äàðwä ìîñ áLBî íLxn`p cere(fh g my)ìà éúBà àáiå' ¨©¥¤©¦§¨©©§¤©¨¥¦¤
çaænä ïéáe íìeàä ïéa 'ä ìëéä çúô äpäå ,úéîéðtä 'ä úéa øöç£©¥©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©

,äîã÷ íäéðôe ,'ä ìëéä ìà íäéøçà ,Léà äMîçå íéøNòkänäå §¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨
øîàpL òîLnî :àøîâä úøøáî .'LîMì äîã÷ íéåçzLîecnry ¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©

lkidd gzta'äîã÷ íäéðôe'ike ,gxfn cvl -òãBé éðéà`linn §¥¤¥§¨¥¦¥©
''ä ìëéä ìà íäéøBçà'L.axrna iepadøîBì ãeîìz äî àlà ¤£¥¤¤¥©¤¨©©§©

ïîöò ïéòøBt eéäL ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøçà'z` milbn - £Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨§¦©§¨
,mdixeg`ïéæéøúî eéäåmdikxv miyer -ähî étìk.lkidd oeeikl §¨©§¦¦§©¥©¨

,elld miyrnd llbaì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàj`ln,ìàëéî ¨©©¨¨©¦¨¥
ñ ìàëéîíäaL íéáBhì Bic íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .Eúneà äçø ¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨¦¤¨©©¦¤¨¤

.mday miwicvd zekfa mlekl `p lgn -Bì øîàjexa yecwd ¨©
,`edíäaL íéáBhìå íúBà óøBN éðàlr eypri miwicvd mb - £¦¥¨§©¦¤¨¤

.mda egin `lyãiîxn`py ,myiprd(a i my)Láì (Léàì) øîàiå' ¦¨©Ÿ¤¨¦§ª
éðôç àlîe ,áeøkì úçz ìà ìbìbì úBðéa ìà àa øîàiå ,íécaäE ©©¦©Ÿ¤Ÿ¤¥©©§©¤©©©§©¥¨§¤

.'éðéòì àáiå ,øéòä ìò ÷øæå ,íéáøkì úBðéaî Là éìçbok`eãiî ©£¥¥¦¥©§ª¦§§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨
xn`p(f i my)øLà Làä ìà íéáeøkì úBðéaî Bãé úà áeøkä çìùiå'©¦§©©§¤¨¦¥©§¦¤¨¥£¤

.'àöiå çwiå íécaä Láì éðôç ìà ïziå àNiå ,íéáøkä úBðéa¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª©©¦©¦©©¥¥
xn` `ed jexa yecwdy ,deehvdy dnn hrn dpiy l`ixab
[j`ln] aexkd icin mgwl `ed eli`e milgbd z` envra gwiy

,epphviy ick,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
íéìçb eðpèöð àì àìîìéàexaryk,ìàéøáb ìL Bãéì áeøk ìL Bãiî ¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§§¨¤©§¦¥

ìàøNé ìL ïäéàðBNî eøéizLð àì.èéìôe ãéøN Ÿ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦
áéúëe(`i h my)áéLî ,åéðúîa úñwä øLà íécaä Láì Léàä äpäå' §¦§¦¥¨¦§ª©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦

äòL dúBàa ïðçBé éaø øîà] .'éðúéeö øLàk éúéNò ,øîàì øác̈¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©©¦¨¨§¨¨¨
àøeðc éñìet ïézéL eäeéçîe ,ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä- ¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦§¥§¨

e .y` ly zelwna zekn miyy edekidezãáò àì éà ,déì eøîà- ¨§¥¦Ÿ£©§§
,llk milgbd z` lhep ziid `l m`.zãáò àìeid ,xnelk Ÿ£©§§

'd dvxzi ile` xacd z` zigcy mixne`e jze` miwicvn
la` .l`xyilzãáò éà,ziyry oeik -Ceã÷ôãk zãáò àì éànà ¦£©§§©©Ÿ£©§§¦§©§

.jeeivy itk jnvra zlhp `l recn -zãáòc ,ãBòåxg`l - §©£©§§
ike ,zeprxetd z` z`adyCì úéìy rcei jpi` -ìò ïéáéLî ïéà ¥¨¥§¦¦©

äì÷ìwäzayd recne ,eglynl rx xyal xfeg gily oi` - ©©§¨¨
.z`f ziyry

l`ixab z` e`ivedy xg`ldeúééà[e`iad-],ìàéaeãì`edy ©§©§¦¥
éàñøôc àøN,miqxtd lr minya dpennd xyd -déî÷Bàå ¨¨§©§¨¥§§¥

dé÷éøça,l`ixab ly enewna edecinrde -ãçàå íéøNò LnLå ©£¦¥§¦¥¤§¦§¤¨
áéúëc eðééä .íBél`ipcl l`ixab ixaca(bi i l`ipc),úeëìî øNå' ©§¦§¦§©©§

íéøNä ãçà ìàëéî äpäå ,íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøẗ©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥©©©¨¦
.'ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå ,éðøæòì àa íéðLàøäz`f xkyae ¨¦Ÿ¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥¨¨

déì eáäélr oehly l`iaecl epzp -àúååøôe ,éëìî ãçå ïéøNò §©¥¤§¦§©©§¥©§¨¨
âéäLîc.dkelnd lnp `xwpd mia lnp lre -øîàl`iaec §©§¦¨©

,dlrn ly `ilntlàbøkàa ìàøNéì éì eáéúkeidiy il eazk - §¦¦§¦§¨¥§©©§¨
,zlebleb qn mdn zeabl izne`l micareyn l`xyi.déì eáúk̈§¥

,ywia ceréì eáéúks`yïðaøeidi [minkgd-],àbøkàaeeáúk §¦¦©¨¨§©©§¨¨§
ízçéîì eòác àðcéòa .déì,dxifbd lr mezgl ecnry drya - ¥§¦¨¨§¨§¦§©

ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb ãîò[edeyxb myl],øîàåmiie`x ike ¨©©§¦¥¥£¥©©§§¨©
z` gayn `xwnd `lde ,l`xyi inkga helyl zene`d

xne`e minkgd(a fkw mildz),úáL éøçàî ,íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥¤¤
.'àðL Bãéãéì ïzé ïk ,íéáöòä íçì éìëà,eyxceBãéãéì ïzé ïk' éàî Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨©¥¦¥¦¦

L íéîëç éãéîìz ìL ïäéúBLð elà ÷çöé éaø øîà ,'àðLod s` ¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤
äfä íìBòa äðéL úBãcðn,cenll ekldy odilral zepiznnyk §©§¥¨¨¨©¤

úBëBæåjk meyn,àaä íìBòìicinlzd ly mxky lecby oky lke §¨¨©¨
,mnvr minkgåéìò eçébLä àìå.l`ixab lr -øîàl`ixab,åéðôì §Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨

,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk eéäé íà ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¦¦§¨©§¥¨¨§©Ÿ§©¦
ç Léà ìàiðãå,äiðL óëa úBãeîikeøîà .ílek úà òéøëî àöîð àì §¨¦¥¦£§©§¦¨Ÿ¦§¨©§¦©¤¨¨©

,åéðôì eøîà .éða ìò úeëæ ãnìnL äæ àeä éî ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¤§©¥§©¨©¨§§¨¨
ìàéøáb ,íìBò ìL BðBaø.`ed.àáé íäì øîàedfeøîàpLixaca ¦¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¤¡©

[lirl `xnbd d`iady] l`ipcl l`ixabéøáãa éúàá éðàå','E ©£¦¨¦¦§¨¤

.cebxtd jezl izay jizxkfdy zekfaìeòéì ,eäì øîàqpki - ¨©§¥
e ,l`ixabeäeìéiòà.edeqipkd - ©©§

àúàl`ixabdéçkLàe`vne -déãéa dézøbéàì déì è÷ðc ìàéaeãì ¨¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥
.dxifbd azk z` ecia wifgn -dépéî àîøîì àòaelhil dvx - §¨§¦§¨¦¥

cin ,epnndòìa.l`iaec,éøîàc àkéàl`ixab cnily zngny ©§¨¦¨§¨§¥
,l`xyi lr zekfàáéúk äåä ázëéîla` ,zxbi`déåä àì ízçéî ¦§©£¨§¦¨¦§©Ÿ£¥

.àîúçe,àîúç äåä énð ízçéî óà éøîàc àkéà`l`déòìaãk ©§¨¦¨§¨§¥©¦§©©¦£¨©§¨©§©§¥
dépéî dì ÷éçîe ,dnizgd dwgnp l`iaec erlayk -eðééäef - ¨¥¨¦¥©§

,daiqdàâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîácqn minlyny yi - ¦§©§¨§¨©¦¨§¨¦©§¨
,dxifbd dnzgpy oeikàâøk áéäé àìc àkéàåmpi`y yie - §¦¨§Ÿ¨¦©§¨

.dnizgd dwgnp ik ,minlyn
l`ipcl xn`e l`ixab siqed(k i my)'àa ïåé øN äpäå àöBé éðàå'- ©£¦¥§¦¥©¨¨¨

xaky itl ,igxk lr `v` ,jelnl oei zekln ly dpnf ribi xy`k
.inewna `eai oei xye dxifb dxfbpéåò éåògeeve l`ixab wrv - ¨¥¨¥

,l`xyia oei elyni `ly jk lrdéa çbLàc àkéìåernyp `le - §¥¨§©§©¥
eixac.[

iepir `id dvigx zripny xewnd z` xxal zxfeg `xnbd
:mixetkd meia dxeq`eàîéà úéòa éàå,xen` dvxz m` -äöéçø §¦¨¦¥¨§¦¨

ïì àðî éepò éøwéàcdripny epcnl okidn -,iepir `xwp dvigxn §¦§¥¦§¨¨
áéúëc ,àëäîjlnd dnly ixaca(ek a '` mikln)ïäkä øúéáàìe' ¥¨¨¦§¦§¤§¨¨©Ÿ¥

éãN ìò Cì úúðò ,Cìnä øîààì äfä íBiáe ,äzà úåî Léà ék ,E ¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ
øLà ìëa úépòúä éëå ,éáà ãåc éðôì 'ä ïBøà [úà] úàNð ék Eúéîà£¦¤¦¨¨¨¤£¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤

.'éáà äpòúä,melya`n gxay zra cecl rx`y dny epcnl ¦§©¨¨¦
.iepir `xwpãåãa déa áéúëedry dze`a(hk fi 'a l`eny)eøîà ék' §¦¥§¨¦¦¨§

éòå ,áòø ,íòä,'øaãna àîöå ,ó,epiide,íénî 'àîöå' íçlî 'áòø' ¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤§¨¥¦©¦
la`éò'éànî 'ó,dn zngn -äöéçøî ,åàì,dvigxn rpnpy - ¨¥¦©¨¥§¦¨

.iepir zaygp dvigxn dripndy o`kne
:`xnbd dgecìcðqä úìéòpî àîìéãåzngn sir did cec `ny - §¦§¨¦§¦©©©§¨

.milrpn lrp `lyàëäî ÷çöé éaø øîà àlà`ed 'sir'y cnlp ¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨
xn`py ,dvigx zripnn(dk dk ilyn),'äôéò Lôð ìò íéø÷ íéî'ixd ©¦¨¦©¤¤£¥¨

:`xnbd dywn .dtir ytpd ugx `ly onf lkyàîìéãådtir §¦§¨
drpnp ik ytpdáéúk éî :àøîâä úöøúî .äiúMîe`a mindy ¦§¦¨¦§¦

'äôéò Lôða'ixd ,dizy epiidc,áéúk 'äôéò Lôð ìò'epiidc §¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦
.uegan sebd lr d`ad dvigx

:`xnbd zxxanezripnïì àðî ìcðqä úìéòð.iepir `idyáéúëc §¦©©©§¨§¨¨¦§¦
melya`n gxayk ceca(l eh 'a l`eny),íéúéfä äìòîá äìò ãåãå'§¨¦Ÿ¤§©£¥©¥¦

úìéòpî åàì ,éànî óçé ,'óçé CìBäå ,éeôç Bì Làøå ,äëBáe äìòŸ¤¤§Ÿ¨§¥¨¥¨¥¦©¨¦§¦©
.ìcðqä,cec mr rx`y dn llka did lcpqd zlirp zripny ,ixd ©©§¨

.[lirl `aenk] 'iepir' aezkd dpik mze`y
:`xnbd dgecàîìéãåsgià÷èøîe àéñeqî`ly ,eheye qeqn - §¦§¨¦§¨©§§¨

.akxl dn lr el did,àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨
el xn`p mihayd zxyr lr diryi la`zdyk(a k diryi)Cì'¥

éðúî ìòî ÷Nä zçzôeéìâø ìòî õìçú Eìòðå ,Eïk Nòiå' áéúëe ,'E ¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ¥©©§¤§¦©©©¥
.'óçéå íBøò Cìäixde'óçé'o`k xen`d,éànî,`edúìéòpî åàì ¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©¨¦§¦©

,ìcðqäs` ,ok m` .miqeq lr akxl libx did `l diryi ixdy ©©§¨
.`ed lcpqd zlirpn 'sgi' ea xn`py ceca

:`xnbd dgecàîéàåeilrpn ulgy epiid diryia xen`d 'sgi' §¥¨
jlde miaehd,éëä àîéz àì éàc .íéàleènä íéìòðîasgi `l` §¦§¨¦©§¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦

mb ike ,eheytk'íBøò'yxtz my xen`dàlà .Lnî íBøòi`cea ¨¨©¨¤¨
jldyénð àëä ,íééeìa íéãâáajldy.íéàleènä íéìòðîa ¦§¨¦§¦¨¨©¦§¦§¨¦©§¨¦

àëäî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà(dk a dinxi),óçiî Cìâø éòðî' ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥
ðBøâe.'äàîvî C,l`xyia rixzd `iapdyàèçä ïî Cîöò éòðî §¥¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§

óeçé éãéì Cìâø àáé àlL éãke ,zelba iklzykì éòðîðBLíéøácî C §¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥¦¥¦¦§¦§¥¦§¨¦
ðBøb àáé àlL éãk íéìèa.äàîö éãéì C`ll `ed 'sgi'y o`kne §¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥¦¥¦§¨

.zelba mikledd jxck ,llk lrpn
zripne :`xnbd zxxanáéúëc .ïì àðî éepò éøwéàc ähnä LéîLz©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦

awril oal ixaca(p `l ziy`xa)íéLð çwz íàå éúða úà äpòz íà'¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦
,'izpA lr©§Ÿ©
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ezny in` cenr fr sc ± iyily wxt`nei
íéãáä ùåáì.l`ipc xtqa l`ixab `ed Ðàøåðã àñìåô.xe` ly zelwn Ðúãáò àì éà

.llk Ðúãáò àìd"awd aeyi ile` xacd z` `ed dgec xnel jze` miwicvn epiide Ð

.mdl dvxzie epexgnêåã÷ôãëzxn` dz`e miaexkl zepian milgbd lhep dz` `dzy Ð

.jl mzzl aexkd l`äé÷éøçá.enewna Ðéãâðì ãîåò.l`ipcl ok xn` l`ixab Ð

âéäîùîã àúååøôå.h"xet oixewy lnp Ð

âéäîùîã`edy itl ,iqxt oeyla zekln xac Ð

.dpyd y`xa opixn`ck zeilbxn my dlrn

àâøëà.`zlbleb sqk ='åëå íëì àåùxnelk Ð

mixeqn minkgd zeidl zene`d mipebd melk

mcia?mdizeyp s`y ogayn `xwnd `lde

zepne` ilra mkl `ey .odipirn dpiy zeccpn

mgl ilke` ,mzk`lnl mixg`ne minikynd

zepefn mlerd z` ofd ozi ok dribiae avra

`py ecicil dqpxte.eliaya dpiy ccpy inl Ð

êéøáãá éúàá.ja izxacy lr Ðäéçëùà
øù äðäå àöåé éðàå .àúøâéà è÷ð äåäã ìàéáåãì

àá ïåélr `v` `al oei zekln onf ribdyke Ð

.inewna `ai oei xye dxfb dxfbp xaky ,igxkéåò
éåògeve wrv Ðelyni `ly z`f lr l`ixab

.l`xyia oei iklnúàùð éë 'åâå ïäëä øúéáàìå
éáà ãåã éðôì 'ä ïåøà úàiptn gxea didyk Ð

.melya`éáà äðòúä øùà ìëá úéðòúä éëåÐ

melya` iptn cec ly ezgixa z`xwpy epcnl

`nve sire arx mrd exn` ik" aizke .iepir

."xacnaäôéò ùôð ìò íéø÷ íéî`nl` Ð

dil ixwe ,lcpqd zlirpn `le sir ixwin dvigxn

."ia` dprzd xy` lka" aizkc iepirà÷èøîÐ

.qeqd heyïë ùòéå`l diryi .aizk diryia Ð

zlirpa dicic sgie ,miqeq zakxna libx did

inp cecc segi lr dlbi `ede ,`ed lcpq

.`ed lcpqd zlirpncóåçé éãéì êìâø àåáé àìù
.dleba jz`va Ð

íà
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didy "lk` `l zeceng mgl"` `l` i`w dkiq` e`l `xwc zeprzdl `nlic zeywdl oi`e

mgl lke`e zeceng mgl lke` epi`y in `ed iepir e`l i`d :xnel yie ?dlik`a eytp dprn

.llk jq did `ly i`w dkiq` i`ce `l` ,xg` dwyn dzeye oii dzey epi`e ,xg`

ïðúã"`aiwr iax xn`" wxta Ð 'ebe eaxwa mink `aze aizkc diizyk `idy dkiql oiipn

di`x oi`y it lr s` :dlr xn`w (`,et) zaya

:dnize ."eaxwa mink `aze" ,xacl xkf Ð xacl

iziin (mye `,al dcp) "mizek zepa" wxtac

l`xyi ipa iycw z` ellgi `le :`ipzc `ziixa

`kdn `ni` zira i`e .dzeyk jqd z` zeaxl

`xwirnc ,dyw `zyde 'ebe "eaxwa mink `aze"

ixacn di`x iziin xcde `ziixe`cn di`x iziin

ikdc xnel yie !xacl xkf `l` epi`y dlaw

dkiq xeq`l weqt epl did `l elit` :xn`w

."`aze"c `xwn opaxcn ixqinl ol ded `ziixe`c

,`nlra `zknq` inp "ellgi `le"c `xw :inp i`

opiyxcckl `l` `z` `yxc i`dl e`l exwirc

miycw oillgn miycw :(a,b) migafc `nw wxta

od el`" wxt seqae .miycw oillgn oileg oi`e

lah lke` dipin opitli (`,bt oixcdpq) "oitxypd

meic miiepir lkc mz epiax yxite .dzinac

`zknq` i`xwe ,opaxcn `l` edpzil mixetkd

m`e :onwl xn`dc dizye dlik`n xal ,`nlra

epi`e ekxck ugex d`evae hiha jlkeln did

epi`e ekxck jq ey`xa oihhg el yiy in ,yyeg

:opixn` (`,f) `nw wxta zezixk zkqnae .yyeg

l`xyi eza oa (mirnl) dnexz ly ony jqy odk

did `ziixe`c ied i`e .yyeg epi`e ea lbrzn

jeql mc` xzene .opaxcn `l` ,oipr lka xeq`

meia `l` dizyk dkiq xqz`c ogky` `lc alga

wxtc `idd ik ,d`pd ixeqi`ae dnexzae mixetkd

dizxal siiy `piax :(a,dk migqt) "dry lk"

jxck `ly dil xn` cr 'eke dlxrc iwxdeba

iab lr lwqpd xey ly ig alge .`pciar `w ez`pd

ixeqi`c meyn xeq` Ð jzedn `d xeht Ð ezkn

,xzen d`pd ixizdc alg la` .edpip d`pd

`le"c `zknq` `ki`c meyn xeq` dnexzae

la` .beprz meyn exq` mixetkd meiae "ellgi

`llk .zeklkeln eici e` ,ixy d`etx meyn

.ixy Ð beprz liaya epi`c `kid :`zlinc

ïééðîÐ 'ebe `aze aizkc dizyk `idy dkiql

xnbinl `cenlz jixhvi` i`n` :il dniz

`wtp `xw i`dn `d ?"izkq `l jeqe"n dkiq

zaya `id oizipzne 'eke "eaxwa mink `aze"n

il d`xpe !(`,et) "`aiwr iax xn`" wxta

`azec `xw i`d `l` aizk `l i`c ,jixhv`c

dpi`y dkiq elit` oixqe` epiid 'eke eaxwa mink

l`ipcc `xwn izii` ikdl ,dizyk ,beprz ly

aizkcn beprz ly dkiqn `l` rpnp `ly rnync

`l l`ipcc `xw `l` aizk `l i`e "zeprzdl"

didy xrv ly oipiipr dnkc dkiq opixq` ded

cg `nlicc mzdn opixnb `le ,eytp xrvne dprn

Ð `l dkiq la` opixq` ded dyry oiiepir x`yn

dkiqc 'ebe "mink `aze"c `xwn ol rnyn `w

slinl ol jixhvi` "`aze"c `xwnc :cere .dizyk

xnbinl jiiy `l dnexzac dzeyk jqc dnexz iab

.l`ipcc `xwn
meyn
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:åéðôì øîà .Eúneà äçøñ !ìàëéî :ìàëéîì àeä Ceøä§¦¨¥¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨
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ãiî "éðéòì àáiå øéòä ìò ÷øæe íéáøkì úBðéaî Là éìçb©£¥¥¦¥©§ª¦§Ÿ©¨¦©¨Ÿ§¥¨¦¨
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çwiå íécaä Láì éðôç ìà ïziå àOiå íéáøkä úBðéa¥©§ª¦©¦¨©¦¥¤¨§¥§ª©©¦©¦©
:àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà ."àöiå©¥¥¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
ìàéøáb ìL Bãéì áeøk ìL Bãiî íéìçb eðpèöð àì àìîìéà¦§¨¥Ÿ¦§©§¤¨¦¦¨¤§§¨¤©§¦¥

¯áéúëe .èéìôe ãéøN ìàøNé ìL ïäéàðBOî eøéizLð àìŸ¦§©§¦§¥¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¦
áéLî åéðúîa úñwä øLà íécaä Leáì Léàä äpäå"§¦¥¨¦§©©¦£¤©¤¤§¨§¨¥¦
dúBàa :ïðçBé éaø øîà ."éðúéeö øLàk éúéNò øîàì øác̈¨¥Ÿ¨¦¦©£¤¦¦¨¦¨©©¦¨¨§¨
ïézéL eäeéçîe ,ãBbøtä éøBçàî ìàéøáâì eàéöBä äòL̈¨¦§©§¦¥¥£¥©©§©§¦¦

zãáò àì éà :déì eøîà .àøeðc éñìet¯éà ,zãáò àì §¥§¨£©¥¦¨£©§§¨£©§§¦
zãáò¯zãáòc :ãBòå ?Ceã÷ôãk zãáò àì éànàúéì , £©§§©©¨£©§§§¦§¨§©£©§§¥

àøN ìàéaeãì deúééà ?äì÷ìwä ìò ïéáéLî ïéà :CìíéøNò LnLå ,dé÷éøça déî÷Bàå ,éàñøôc ¨¥§¦¦©©©§¨¨©§§¦¥¨¨§©§¨¥§§¥©£¦¥§¦¥¤§¦
íéøOä ãçà ìàëéî äpäå íBé ãçàå íéøNò écâðì ãîò ñøt úeëìî øNå" áéúëc eðééä .íBé ãçàå§¤¨©§¦§¦§©©§¨©Ÿ¥§¤§¦¤§¦§¤¨§¦¥¦¨¥©©©¨¦

."ñøô éëìî ìöà íL ézøúBð éðàå éðøæòì àa íéðBLàøäeáäéàúååøôe ,éëìî ãçå ïéøNò déì ¨¦¦¨§¨§¥¦©£¦©§¦¨¥¤©§¥¨¨§©¥¤§¦§©©§¥©§¨¨
!àâøkàa ìàøNéì éì eáéúk :øîà .âéäLîc¯àbøkàa ïðaø éì eáéúk ,déì eáúk.déì eáúk ! §©§¦£©§¦¦§¦§¨¥§©©§¨§©¥§¦¦©¨©§©©§¨§©¥

eòác àðcéòaúáL éøçàî íe÷ éîékLî íëì àåL" øîàå ,ãBbøtä éøBçàî ìàéøáb ãîò íúçéîì §¦¨¨¦§§¦£¨¨©©§¦¥¥£¥©©§§¨©¨§¨¤©§¦¥¥©£¥¤¤
àðL Bãéãéì ïzé ïk íéáöòä íçì éìëààðL Bãéãéì ïzé ïk éàî ."ìL ïäéúBLð elà :÷çöé éaø øîà ? Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨©¥¦¥¦¦¥¨¨©©¦¦§¨¥§¥¤¤

BðBaø :åéðôì øîà ,åéìò eçébLä àìå .àaä íìBòì úBëBæå äfä íìBòa äðéL úBãcðîL íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤§©§¥¨¨¨©¤§¨¨©¨§Ÿ¦§¦¨¨¨©§¨¨¦
àöîð àì äiðL óëa úBãeîç Léà ìàiðãå ,íéðæàî óëa íìBòä úBneà éîëç ìk eéäé íà !íìBò ìL¤¨¦¦§¨©§¥¨¨§©Ÿ§©¦§¨¦¥¦£§©§¦¨Ÿ¦§¨

ãnìnL äæ àeä éî :àeä Ceøa LBãwä øîà ?ílek úà òéøëîúeëæBðBaø :åéðôì eøîà ?éða ìò ©§¦©¤¨¨©©¨¨¦¤¤§©¥§©¨©¨§§¨¨¦
.ìàéøáb ,íìBò ìL¯éøáãa éúàá éðàå" øîàpL .àáé :íäì øîà.ìeòéì :eäì øîà ."Eeäeìéiòà. ¤¨©§¦¥¨©¨¤¨Ÿ¤¤¡©©£¦¨¦¦§¨¤¨©§¥©©§

déì è÷ðc ìàéaeãì déçkLà àúàdézøbéàìdépéî àîøîì àòa ,déãéa¯:éøîàc àkéà .dòìa £¨©§§¥§¦¥§¨©¥§¦©§¥¦¥§¨§¦§¨¦¥§¨¨¦¨§¨§¦
déòìáãk ,àîúç äåä éîð íúçéî óà :éøîàc àkéà .àîúç éåä àì íúçéî ,àáéúk äåä ázëéî¦§©£¨§¦¨¦£¨¨¨¥©§¨¦¨§¨§¦©¦£¨©¦£¨©§¨§¦§¨¥

àâøk áéäéc àkéà ñøôc àúeëìîác eðééä .dépéî dì ÷éçîäpäå àöBé éðàå" .àâøk áéäé àìc àkéàå ¨¥¨¦¥©§¦§©§¨§¨©¦¨§¨¥©§¨§¦¨§¨¨¥©§¨©£¦¥§¦¥
"àa ïåé øN¯ïì àðî éepò éøwéàc äöéçø :àîéà úéòa éàå .déa çbLàc àkéìå éåò éåò¯,àëäî ©¨¨¨¨¥¨¥§¥¨§©§©¥§¦¨¥¥¨§¦¨§¦§¥¦§¨¨¥¨¨

øîà ïäkä øúéáàìe" áéúëcCìnäéãN ìò Cì úúðòEék Eúéîà àì äfä íBiáe äzà úåî Léà ék ¦§¦§¤§¨¨©Ÿ¥¨©©¤¤£¨Ÿ¥©¨¤¦¦¨¤©¨©©¤Ÿ£¦¤¦
úàNðïBøà [úà]äeøîà ék" ãåãa déa áéúëe "éáà äpòúä øLà ìëa úépòúä éëå éáà ãåc éðôì ' ¨¨¨¤£¦§¥¨¦¨¦§¦¦§©¦¨§Ÿ£¤¦§©¨¨¦§¦¥§¨¦¦¨§

éòå áòø íòä"áòø" ."øaãna àîöå ó¯"àîöå" ,íçlî¯íénîéò" .éànî "ó¯?äöéçøî åàì ¨¨¨¥§¨¥§¨¥©¦§¨¨¥¦¤¤§¨¥¦©¦¨¥¦©¨¥§¦¨
¯?ìcðqä úìéòpî àîìéãå¯."äôéò Lôð ìò íéø÷ íéî" ,àëäî :÷çöé éaø øîà àlà¯àîìéãå §¦§¨¦§¦©©©§¨¤¨¨©©¦¦§¨¥¨¨©¦¨¦©¤¤£¥¨§¦§¨

?äiúMî¯ãåãå" áéúëc ?ïì àðî ìcðqä úìéòðe .áéúk "äôéò Lôð ìò" "äôéò Lôða" áéúk éî ¦§¦¨¦§¦§¤¤£¥¨©¤¤£¥¨§¦§¦©©©§¨§¨¨¦§¦§¨¦
éànî óçé ."óçé Cìäå éeôç Bì Làøå äëBáe äìò íéúéfä äìòîa äìò¯?ìcðqä úìéòpî åàì¯!à÷èøîe àéñeqî àîìéãå¯áø øîà àlà Ÿ¤§©£¥©¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¨§Ÿ¤¨¥¨¥¦©¨¦§¦©©©§¨§¦§¨¦§¨©§§¨¤¨¨©©

zçzôe Cì" àëäî :÷çöé øa ïîçðéðúî ìòî ÷Oäõìçz Eìòðå E?éànî óçé ."óçéå íBøò Cìä ïk Nòiå" áéúëe "Eìâø ìòî¯úìéòpî åàì ©§¨©¦§¨¥¨¨¥¦©§¨©©¥©¨§¤§©©§©£Ÿ¥©©§¤§¦©©©¥¨Ÿ¨§¨¥¨¥¦©¨¦§¦©
?ìcðqä¯àlà ?Lnî íBøò "íBøò" éëä àîéz àì éàc .íéàleèîä íéìòðîa àîéàå¯éîð àëä ,íééeìa íéãâáa¯.íéàleèîä íéìòðîa ©©§¨§¥¨§¦§¨¦©§¨¦§¦¨¥¨¨¦¨¨©¨¤¨¦§¨¦§¦¨¨©¦§¦§¨¦©§¨¦

ðBøâe óçiî Cìâø éòðî" àëäî :÷çöé øa ïîçð áø øîà àlà"äàîvî C¯éòðî .óeçé éãéì Cìâø àáé àlL éãk àèçä ïî Cîöò éòðî ¤¨¨©©©§¨©¦§¨¥¨¨¦§¦©§¥¦¨¥§¥¦¦§¨¦§¦©§¥¦©¥§§¥¤Ÿ¨Ÿ©§¥¦¥¦¦§¦
ìðBLðBøb àáé àlL éãk íéìèa íéøácî Cäpòz íà" áéúëc ?ïì àðî éepò éø÷éàc ähnä LéîLz .äàîö éãéì C,"íéLð çwz íàå éúða úà §¥¦§¨¦§¥¦§¥¤Ÿ¨Ÿ§¥¦¥¦§¨©§¦©¦¨§¦§¥¦§¨¨¦§¦¦§©¤¤§Ÿ©§¦¦©¨¦

íà"

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



רה
ezny in` cenr fr sc ± iyily wxt`nei

íéãáä ùåáì.l`ipc xtqa l`ixab `ed Ðàøåðã àñìåô.xe` ly zelwn Ðúãáò àì éà
.llk Ðúãáò àìd"awd aeyi ile` xacd z` `ed dgec xnel jze` miwicvn epiide Ð

.mdl dvxzie epexgnêåã÷ôãëzxn` dz`e miaexkl zepian milgbd lhep dz` `dzy Ð

.jl mzzl aexkd l`äé÷éøçá.enewna Ðéãâðì ãîåò.l`ipcl ok xn` l`ixab Ð

âéäîùîã àúååøôå.h"xet oixewy lnp Ð

âéäîùîã`edy itl ,iqxt oeyla zekln xac Ð

.dpyd y`xa opixn`ck zeilbxn my dlrn

àâøëà.`zlbleb sqk ='åëå íëì àåùxnelk Ð

mixeqn minkgd zeidl zene`d mipebd melk

mcia?mdizeyp s`y ogayn `xwnd `lde

zepne` ilra mkl `ey .odipirn dpiy zeccpn

mgl ilke` ,mzk`lnl mixg`ne minikynd

zepefn mlerd z` ofd ozi ok dribiae avra

`py ecicil dqpxte.eliaya dpiy ccpy inl Ð

êéøáãá éúàá.ja izxacy lr Ðäéçëùà
øù äðäå àöåé éðàå .àúøâéà è÷ð äåäã ìàéáåãì

àá ïåélr `v` `al oei zekln onf ribdyke Ð

.inewna `ai oei xye dxfb dxfbp xaky ,igxkéåò
éåògeve wrv Ðelyni `ly z`f lr l`ixab

.l`xyia oei iklnúàùð éë 'åâå ïäëä øúéáàìå
éáà ãåã éðôì 'ä ïåøà úàiptn gxea didyk Ð

.melya`éáà äðòúä øùà ìëá úéðòúä éëåÐ

melya` iptn cec ly ezgixa z`xwpy epcnl

`nve sire arx mrd exn` ik" aizke .iepir

."xacnaäôéò ùôð ìò íéø÷ íéî`nl` Ð

dil ixwe ,lcpqd zlirpn `le sir ixwin dvigxn

."ia` dprzd xy` lka" aizkc iepirà÷èøîÐ

.qeqd heyïë ùòéå`l diryi .aizk diryia Ð

zlirpa dicic sgie ,miqeq zakxna libx did

inp cecc segi lr dlbi `ede ,`ed lcpq

.`ed lcpqd zlirpncóåçé éãéì êìâø àåáé àìù
.dleba jz`va Ð

íà

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

didy "lk` `l zeceng mgl"` `l` i`w dkiq` e`l `xwc zeprzdl `nlic zeywdl oi`e

mgl lke`e zeceng mgl lke` epi`y in `ed iepir e`l i`d :xnel yie ?dlik`a eytp dprn

.llk jq did `ly i`w dkiq` i`ce `l` ,xg` dwyn dzeye oii dzey epi`e ,xg`

ïðúã"`aiwr iax xn`" wxta Ð 'ebe eaxwa mink `aze aizkc diizyk `idy dkiql oiipn

di`x oi`y it lr s` :dlr xn`w (`,et) zaya

:dnize ."eaxwa mink `aze" ,xacl xkf Ð xacl

iziin (mye `,al dcp) "mizek zepa" wxtac

l`xyi ipa iycw z` ellgi `le :`ipzc `ziixa

`kdn `ni` zira i`e .dzeyk jqd z` zeaxl

`xwirnc ,dyw `zyde 'ebe "eaxwa mink `aze"

ixacn di`x iziin xcde `ziixe`cn di`x iziin

ikdc xnel yie !xacl xkf `l` epi`y dlaw

dkiq xeq`l weqt epl did `l elit` :xn`w

."`aze"c `xwn opaxcn ixqinl ol ded `ziixe`c

,`nlra `zknq` inp "ellgi `le"c `xw :inp i`

opiyxcckl `l` `z` `yxc i`dl e`l exwirc

miycw oillgn miycw :(a,b) migafc `nw wxta

od el`" wxt seqae .miycw oillgn oileg oi`e

lah lke` dipin opitli (`,bt oixcdpq) "oitxypd

meic miiepir lkc mz epiax yxite .dzinac

`zknq` i`xwe ,opaxcn `l` edpzil mixetkd

m`e :onwl xn`dc dizye dlik`n xal ,`nlra

epi`e ekxck ugex d`evae hiha jlkeln did

epi`e ekxck jq ey`xa oihhg el yiy in ,yyeg

:opixn` (`,f) `nw wxta zezixk zkqnae .yyeg

l`xyi eza oa (mirnl) dnexz ly ony jqy odk

did `ziixe`c ied i`e .yyeg epi`e ea lbrzn

jeql mc` xzene .opaxcn `l` ,oipr lka xeq`

meia `l` dizyk dkiq xqz`c ogky` `lc alga

wxtc `idd ik ,d`pd ixeqi`ae dnexzae mixetkd

dizxal siiy `piax :(a,dk migqt) "dry lk"

jxck `ly dil xn` cr 'eke dlxrc iwxdeba

iab lr lwqpd xey ly ig alge .`pciar `w ez`pd

ixeqi`c meyn xeq` Ð jzedn `d xeht Ð ezkn

,xzen d`pd ixizdc alg la` .edpip d`pd

`le"c `zknq` `ki`c meyn xeq` dnexzae

la` .beprz meyn exq` mixetkd meiae "ellgi

`llk .zeklkeln eici e` ,ixy d`etx meyn

.ixy Ð beprz liaya epi`c `kid :`zlinc

ïééðîÐ 'ebe `aze aizkc dizyk `idy dkiql

xnbinl `cenlz jixhvi` i`n` :il dniz

`wtp `xw i`dn `d ?"izkq `l jeqe"n dkiq

zaya `id oizipzne 'eke "eaxwa mink `aze"n

il d`xpe !(`,et) "`aiwr iax xn`" wxta

`azec `xw i`d `l` aizk `l i`c ,jixhv`c

dpi`y dkiq elit` oixqe` epiid 'eke eaxwa mink

l`ipcc `xwn izii` ikdl ,dizyk ,beprz ly

aizkcn beprz ly dkiqn `l` rpnp `ly rnync

`l l`ipcc `xw `l` aizk `l i`e "zeprzdl"

didy xrv ly oipiipr dnkc dkiq opixq` ded

cg `nlicc mzdn opixnb `le ,eytp xrvne dprn

Ð `l dkiq la` opixq` ded dyry oiiepir x`yn

dkiqc 'ebe "mink `aze"c `xwn ol rnyn `w

slinl ol jixhvi` "`aze"c `xwnc :cere .dizyk

xnbinl jiiy `l dnexzac dzeyk jqc dnexz iab

.l`ipcc `xwn
meyn

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

úéa øöç ìà éúà àáiå" "äð÷nä äàðwä ìîñ áLBî íL̈©¥¤©¦§¨©©§¨©¨¥Ÿ¦¤£©¥
äìëéä çút äpäå úéîéðtä 'äçaænä ïéáe íìeàä ïéa ' ©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©

ìëéä ìà íäéøçà Léà äMîçå íéøNòkääîã÷ íäéðôe ' §¤§¦©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨
äîã÷ íéåçzLî änäåLîMìíäéðôe" øîàpL òîLnî ." §¥¨¦§©£¦¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤

íäéøBçàL òãBé éðéà ,"äîã÷ìëéä ìàääî àlà ?' ¥§¨¥¦¥©¤£¥¤¤¥©¤¨©
ìëéä ìà íäéøçà" øîBì ãeîìzä'"¯eéäL ãnìî ©§©£Ÿ¥¤¤¥©§©¥¤¨

LBãwä Bì øîà .ähî étìk ïéæéøúî eéäå ,ïîöò ïéòøBt§¦©§¨§¨©§¦¦§©¥©¨¨©©¨
:åéðôì øîà .Eúneà äçøñ !ìàëéî :ìàëéîì àeä Ceøä§¦¨¥¦¨¥¨§¨¨§¨©§¨¨
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:`xnbd dywn,úBøvî éãéàå éãéà àîéàåy `l`ãç['gwz m`'] §¥¨¦¦§¦¦¦¨©

déãéc úBøöìil` ze`eypd oze`l -`ly ,dtlfe ddla ,xak e §¨¦¥
,lgxe d`ll zeey zexiab oze` dyriãçå['dprz m`e']úBøöì §©§¨
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íúä(f ` aei`)`a `edy `ed jexa yecwdl ohyd zaeyzaèeMî' ¨¨¦
,'õøàa,'hiy' `xwpy in lgpa jli `ly ,jk weqtd yxtzi ok m`e ¨¨¤

.zend j`ln `edy ohyd epiid
:lgp eze` oipra ceräàøBtö àðeä áø íeMî ñçðt éaø øîà̈©©¦¦§¨¦©¨¦¨¨

d ,[ixetivn-]ïéòîdfdäléçza ,íéLãwä éLã÷ úéaî àöBiädid ©§¨©¥¦¥¨§¥©¢¨¦©§¦¨
e ce`n wc egeliw,íéáâç éðø÷ì äîBceìëéä çúôì òébäL ïåék ¤§©§¥£¨¦¥¨¤¦¦©§¤©¥¨
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על-ידי ירידת הנשמה למטה נעשית עלייה למעלה יותר מהמקום שממנו הייתה הירידה.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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ïéëôî.lkidd oztnl oiribnyk od jtd oink Ðäãðì æîø ïàëîmiwenr min zliahl dkixvy fnx ,cec zia gztl ribny shey lgpk xabzny cr dcpl ie`x dil ixw `lcn Ð

eedipc `din finx dx`ev cr `xw finx `lc ab lr s`e .dx`ev cr oda ayzy.ie`xk dfe ,ie`xd wner miwenríéøåôëä íåé çðéúä:ïðéñøâ éëäå ïðéñøâ àìéàî ìòðî àëéàã úáù
.edpiiezi`l iz`e dirxkn iwtp `nlic opiyiig `nlic e` ,mina xearl ixy in Ðùåáìî êøã äåøáòå.eze` exar mdilrpa Ðéàî ìãðñelbxa dti exywle ewcdl leki epi`y Ð

.lrpn enkàéðåøâäì òì÷éà.my zaye Ðà÷øéôì.`zelb yixc `yxcl Ðàúåìâ ùéøã äéúòãî.ed`pyi `ly Ðìãðñ àîøéîì êì éòáéà.agx `edy Ðàðéè éáâ ìògelgly Ð

.dvigxl aexw bper ied hihdúçôèîÐ

.min d`iwnxeq` `lnlr min ektyi `ny Ð

.exyaìéçù ìçùî,rleay min hlet Ð

.frla `"yixhyixháéøãæîãhnype wilgn Ð

.eilr mind ektyie ecinúçôèîoink xceq Ð

mei axr :opiqxb ikdc izrny ip`e .miaebp milk

eici da gpwne zgthn el oi`ian mixetkd

dgl `ide eipir lr dxiarne dhyet xgnle

.lenz`c micid gepiwn zvwïì úøîà àëôéà
miaebp milk oink oze` dyer a`a dryza Ð

oink oze` dyer zxn` `l mixetkd mei axrae

izrnyy oeyl .dhigq jpaize`e .miaebp milk

a`a dryz axr :ol zxn` `kti` :xn`w ikd

mei axre 'eke dhyet xgnle eici da gpwn

oink dze` dyere mina dze` dxey mixetkd

milk oinkc dhigq :jpaize`e ,miaebp milk

.hegql ick yi oiicr miaebpéáø úà åìàù
øæòìà.zct oa xfrl` iax `ede opiqxb Ðï÷æ

'åëå äáéùéá áùåéå(`,d) oixcdpqa opixn` Ð

z` ze`xl cigia xekad z` xizn mkg oi`y

mrt `iypd on zeyx lhp ok m` `l` enen

zaiyia ayei owf m`c edl `irain `kde .zg`

`l e` zeyx jixv in ,`ed oixcdpq?hwpc `de

edl `iranw eze" :xninl irac meyn ,`kd dl

."mixetkd meia mry ly lcpqa z`vl edn

äæ øáã.zeyxd zlihp Ðøãâúäìoeyl Ð

.dlecbäæ ìù åð÷æî äìòîìly epiwf iptl Ð

inen lr oiceyg mipdk .epxecay df `iyp

.men ea lihdl s`e xeq`d z` xizdl xekad

ok m` `l` dpwz el oi` dfd onfa xekady itl

el edepzpyn ea lthil odkd lre men ea yi

zkqna oerny oaxce xi`n iaxc .epefle exneyl

.(`,dl) zexekaåäì àéòáî÷ åúåiaxc dinw Ð

.xfrl`
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xkf oe`b dcedi ax inwn el`y Ð mina

?olpn `ziixe`cn dcp zliah :dkxal wicv

:yxit mz epiaxe .drbnn xnege lw :aiyde

zkqna opiyxce "dcp ina" aizkcn `wtpc

.oda zlaeh dcpdy min :(a,dr) dxf dcear

"dzcpa decde" aizkcn yxit wgvi epiaxe
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éãéàå¯,øeñààtñëc àñk :øîà àtt áø .ìéçL ìçLéîc íeMî¯,øeñà éîð øñç §¦¦¨¦§¦§©¨¥©©¨£©¨¨§©§¨¨¥©¦¨
àîç øa àøéòæ .áéøcæîc íeMîïéðëæétLeàéåì ïa òLBäé éaøå éñà éaøå éîà éaøc ¦§¦§¨¥§¥¨©¨¨§§¦§¦§©¦©¦§©¦©¦§©¦§ª©¤¥¦

!àéøà øa :éåì ïa òLBäé éaøc déøa óñBé áøì déì øîà ,äåä éøñé÷c ïðaø eäleëãe§§©¨©§¥¨¥£¨£©¥§©¥§¥§©¦§ª©¤¥¦©©§¨
íéøetkä íBé áøòa Bì äéä úçtèî ,Ceáà ãéáò äåäc àúélòî àúléî Cì àîéà àz̈¥¨¨¦§¨§©§¨¨©£¨¨¥£¦§©©¨¨§¤¤©¦¦

øçîìe ,ïéáeâð íéìk ïéîk dúBà äNBòå íéna dúBà äøBLå.åéìâøå åéãé åéðt da çp÷î §¤¨©©¦§¤¨§¦¥¦§¦§¨¨§©¥©¨¨¨¨¨§©§¨
äaø àúà ék ïëå .åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,íéna dúBà äøBL áàa äòLz áøò¤¤¦§¨§¨¤¨©©¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨§¥¦£¨©¨
úçz dçépîe ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî áàa äòLz áøòa :øîà éøî øa©¨¦£©§¤¤¦§¨§¨§¦¦¦§©©§¤¨©©¦©¦¨©©

åéúBLàøîíéìk ïéîk dúBà äNBòå ,íéna dúBà äøBLå úçtèî Bì ïéàéáî íéøetkä íBé áøòa .åéìâøå åéãé åéðt çp÷î øçîìe , §©£¨§¨¨§©¥©¨¨¨¨§©§¨§¤¤©¦¦§¦¦¦§©©§¤¨©©¦§¤¨§¦¥¦
ðáéúBàå ,ïì zøîà àëtéà :àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà .åéðéò éab ìò døéáòî øçîìe ,ïéáeâð.äèéçñ Cøîà §¦§¨¨©£¦¨©©¥¥¨£©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨¦§¨¨§©§¨§¦§¨§¦¨¨©

éøö äáéLéa áLBéå ï÷æ :øæòìà éaø úà eìàL ,äðç øa øa äaø øîà íøîò áø øîà àôéìçz øa àéLðî áøøézäì úeLø ìBhéì C ©§©§¨©©£¦¨¨©©©§¨¨©©¨©©¨¨¨£¤©¦¤§¨¨¨¥§¥¦¦¨¨¦¦§§©¦
éøö Bðéà Bà úBøBëaøác :ïéáà øa éãéà áø øîàc àä ék :eäì éòaéî à÷ éëä ?eäì éòaéî à÷ éàî ?Céáì íäì eçépä äæ §¥¨¦©¨¦¨¥§¨¦¨¦¨¥§¦¨©£©©¦¦©¨¦¨¨¤¦¦¨¤§¥

Ba øcbúäì éãk äàéNð¯éøöäáéLéa áLBéå ï÷æc ïåék àîìéc Bà ,úeLø ìBhéì C¯éøö ïéàìò ä÷eìç ïa ÷Bãö éaø ãîò ?C §¦¨§¥§¦§©¥¨¦¦§¦§¨¥¨§¨¥§¥¦¦¨¥¨¦¨©©¦¨¤£¨©
äæ ìL Bð÷fî äìòîa ãîòå ,äéä äáéLéa áLBéå ï÷fL ,àøîéæ ïa éñBé éaø úà éúéàø éðà :øîàå åéìâø¯øézäì úeLø ìèðå ©§¨§¨©£¦¨¦¦¤©¦¥¤¦§¨¤¨¥§¥¦¦¨¨¨§¨©§©§¨¦§¥¤¤§¨©§§©¦

à÷ éëäå ,äéä ïäk àøîéæ ïa éñBé éaø :äNòî äéä Ck àlà ,äNòî äéä Ck àì :àaà éaø déì øîà .úBøBëaàéòaéî:déì §¨©¥©¦©¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¨¨¨©£¤©¦¥¤¦§¨Ÿ¥¨¨§¨¦¨¦©£¨¥
ìò àeä ïîàð :øîàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä àîìéc Bà ,Bãéòî àìå Bðc àì øáca ãeLçä :øîàc øéàî éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦§¨©¤¨©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦¦§¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨©¤¡¨©

à÷ eúå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :déì èLôe ?Bîöò ìL ìò ïîàð Bðéàå Bøéáç ìLàéòaîìL ìcðña úàöì eäî :eäì ¤£¥§¥¤¡¨©¤©§¨©¥£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥§¨¦©£¨§©¨¥§©§¨¤
íòù

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

יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

צריכים לדעת את פירוש המלות בתפילה, או – בנוגע לקטנים ביותר – לידע לכל-הפחות את התוכן של התפילה.
משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז
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íòù.i"iet oixewy `neb oin Ðøåáö úéðòúáziprz zkqna opzc minybd lr xfbpd Ð

.lcpqd zlirpa xeq` :(a,ai)éðèéäãá.mry oin Ðéöåäãá.mixnz zetk ly lcpq Ð

éìáéãá.miayr ly Ðåìù á÷á àöåé.zaya Ðá÷.`"vwy` =øñåà éñåé éáøåÐ

meia ea z`vl xeq`y oiey ikd elit`e .lka dey epi`e li`ed ,`ed lrpn e`l xaqw

e`l iqei iaxlc ab lr s` `nl` .mixetkd

lyl oicd `ede ,xiq` ikd elit` `ed lrpn

.mryïéúéúëmdy zephw micba zekizg Ð

.mdilr ewey jenql el zegepàîèlawn Ð

.`ed ur ilk iheyt e`lc d`nehàåä ìòðîÐ

`vedce iphidc la` .xeq` mixetkd meia jkld

.edpip lrpn e`lïìåëá ïéøúåîipd lka Ð

.dkiqe dvigxe dizye dlik` oizipzncéùðéà
äéì åãáòdxidfd dxezde el eyr milecb Ð

xac micia mdl eyri `ly miphwd lr milecb

`l" :(`,ciw) zenai zkqna opixn`ck .xeq`d

lr milecb xidfdl melik`z `l ,"melk`z

.miphwdìåîúàî øùôà àìlk oyi `die Ð

.eilbxa mde dlildéðú÷ äìçúëì ïéøúåî àä
uegxe edlik`d el mixne` jlnil `a m`y Ð

.el e`yr meidc rci xity i`de ,eze`àéî
éîéîç.dvigxl Ðàçùîå.jeql Ðàúòéá

àçúåëá.gzeka mivia =éðàî éøåáúÐ

.eze`z ze`lnle xayl milk el xiwtdléðàî
àøçôã éæéæâminca qxg ly miwecq milk =

.milw'åëå ïéèéùëú ïéòðåî ïéà`id `ziixa Ð

:zeaezka "z`yip dleza" yixa dl opiziine

ly eia` zne befn epiie geah egah didy ixd

dlk ly dn` e` ozgznd z` oiqipkn Ð

lreae dtegl dlkd z`e ozgd z`e xcgl

znd z` oixaew jk xg`e yxete devn zlira

lk la` zngn dlkd on oihiykz oirpen oi`e¥¤

.iep `ira miyly lk :`nl` .mei miylyíà
áø÷ò úðëñ úîçîyegl yiy mewn Ð

.lerpl mc` lk xzen miaxwrl
äúðéòøâá
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òèé÷äawa `veizay) "dy` dna" wxta Ð xqe` iqei iaxe xi`n iax ixac ely

aeygc meyn dil xq`c rnyne ,`ed hiykz e`lc meyn i"yx yxit (`,eq

xn`wc mzd `xnba rnyn oke `l ur ly la` xer ly `l` lrpn ied `le ieynk

dleqt dvilg iqei iaxle .lrpn aiygc dxiyk dvilg Ð rhiwd awa dvlg xi`n iaxlc

opiwqn `dc :dywd mz epiaxe .lrpn aiyg `lc

iz`e hinzyn `nlic opiyiig i` ibiltc `kd

.ied lrpn `nlr ilekl la` ,zen` rax` iiez`l

iaxle ea oivleg xi`n iaxlc mzd xn`wc `de

iaxc `nrh epiidc :wgvi epiax xne` Ð `l iqei

agx `edy itl litp `nlic yiigc ikid ikc iqei

wxta xn`ck ea zvleg oi` inp `nrh i`dn

hxt el ie`xd elrp :(a,bw zenai) "dvilg zevn"

oeyny epiax dywde .ea jldl leki epi`y lecbl

rhiwd awa dvlg "dvilg zevn" wxta `ipzcn

dvilg Ð cba ly `iltp`a ,dxiyk dvilg

,`id xi`n iax Ð ipn rhiwd aw :jixte ,dleqt

,xi`n iax ixac ,ely awa `vei rhiwd :opzc

,opaxl o`z` cba ly `iltp`a .xqe` iqei iaxe

lr biltc iqei iax epiidc opaxl o`z` rnyn

iqei iaxl o`z`c dil rnyn ikide .xi`n iax

iqei iax aiyg `lc `d `de ?xi`n iaxln ith

wqtil ekxcc meyn epiid Ð lrpnk rhiwd aw

ikd xninl `kilc cba ly `iltp` la` ,letile

epiax uxize !dcen iqei iax elit` `nlic Ð

`nrhc dizrc `wlq ded dywnd i`cec :dcedi

ly `l` lrpn aiyg `lc `d meyn iqei iaxc

ipzwc `d dil `nwezin `l xg` oiprac ,xer

iqei iaxl i`c dleqt dvilg cba ly `iltp`a

iax `le xi`n iax `l ?ipn Ð `idd ied lrpn inp

`nrhe ,`id xi`n iax dlek xn`c `pwqnae !iqei

iedinl ivn dpibn `lc meyn `iltp`a liqtc

m`e .wiqtin `nlic meyn iqei iaxc `nrh xity

iaxc `nrhc jzrc `wlq `xwirnc oeik :xn`z

`tiqcn ipyn `w i`n ,wiqtin `nlic meyn iqei

i`n` ,xer dtegna `yixe opax inp `yix opax

`nlic yginl `ki` inp xer dtegn elit` ?ixy

epiid Ð xn`wc xer dtegna :xnel yie !wiqtin

zcnl ayiizne xvwzn `ed jk jezny ,mipta

leki `ed Ð dtegn `edy ici lr ,inp i` .elbx

.elbx aiaq wfega cenriy ick exyewle eltekl

òèé÷äwxt i"yx yxit Ð ely awa `vei

dyer elbx drhwpy in "dy` dna"

y`x miUdl hrn ea wwege lbx qetc oink el

`iywc ,z"xet axdl `xidp `le .ekeza ewey

leki epi` `de ?xqe` iqei iax i`n` ok m` :dil

`nrhc `kd opiwqnc ab lr s` xg` oipra jlil

iiezi`l iz`e wiqtin `nlic meyn iqei iaxc

xefgiy cr myn fefl leki epi` litp i` `de Ð

dna" wxta iia` xn`dc :dywd cere .eplrpie

`lc meyn qxcn `nh oi`c (`,eq zay) "dy`

jnq oi` `lde i"yx yexitk i`e dielir jinq

ilek dyw `lc wgvi epiax xne` edine !dfn lecb

oryp `edy ,jk lk el jixv aw eze` oi`y ,i`d
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.dlra lr dpbzz `le d`p `dzy
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`ed jkl mrhd :`xnbd,äpéö íeMîdlelr ,dtgi jlz m`y ¦¦¨
.dze`ixal wifdle ophvdl
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xeriyeøîàL úáúBëk,dpyna minkgdúðéòøâamixryn m`d - §¤¤¤¨§§©§¦¨¨
denk' dxn`yk dpynd zpeek efe ,dly oirxbd mr zazekd z`

.cgia oirxbde zazekd epiid ,'dzpirxbkeBàz` mixryn ,`ny
zazekd,dúðéòøb àìameia dlik` xeriyy xnel dpynd zpeeke §Ÿ©§¦¨¨

.dpirxbk e` zazekk e` `ed mixetkd
:zn z`neh oiprl dxery xeriy iabl dnec wtq,éMà áø éòadn ¨¥©©¦

y minkg exn`yíöòdlceby znd onäøBòNkrbna z`nhn ¤¤¦§¨
dxery itl mixryn m`d ,`ynaedútéì÷a,dztilw mr - ¦§¦¨¨

.ax dgtpyBàdxery itl mixryny,dútéì÷ àìaohw dgtpy §Ÿ§¦¨¨
mvrd z` mixryn m`d ,iy` ax wtzqd oke .xzeiadxeryäçì ¦©¨

,lecb dgtpya BàdxeryäLáé.ohw dgtpy ¦§¥¨
:dfn df miwelg zewitqd ipyy zx`an `xnbdéMà áøwtzqdy ©©¦

,dxeryk mvr xeriy iablàtt áøc àä déì àéòaî àìedn Ÿ¦©§¨¥¨§©¨¨
xeriyy el xexa `l` ,dcal e` dpirxb mr ,zazek xeriy

d zazek' oky ,dpirxb mr `ed zazekøîzéà 'äqb,dpyna ©¨¦§©
rnyneäqbc änk ìkoke .oirxbd mr epiide ,dlecb xzeiy dnk - ¨©¨§©¨
àtt áø,zazek xeriy iabl wtzqdyéMà áøc àä déì àéòaî àì ©¨¨Ÿ¦©§¨¥¨§©©¦

mre dyai dxerya mixryny el xexa `l` ,dxery xeriy edn
dxery oky .dztilwäçìdkxv lk oiicr dxnbp `ly oeikn ©¨

éø÷éî 'úìBaL'dxery ,oke .'dxery' `le ,zeixad itaàlL ¦¤¦§¥¤Ÿ
éø÷éî 'àìLeà' ,dútéì÷aehwp minkge xg`ne .'dxery' `le ¦§¦¨¨§¨¦§¥

.dztilwa dyai dxeryl mzpeek i`cea ,'dxery' mpeyla
,zelaewnd zecind itl zazek xeriy edn zyxtn `xnbd

:zazeka exriy recneäqbä úáúBk ,äãeäé áø øîà (àáø) øîà̈©¨¨¨©©§¨¤¤©©¨
eøîàLdxeriy ,mixetkd meia dlik` xeqi` da xryl epizpyna ¤¨§

äöéákî äøéúé.dviakn xzei hrn -ïðaøì eäì íé÷åercie - §¥¨¦§¥¨§¦§§©¨¨
,mznkga minkgéëäác,df xeriyay -dézòc àáziî- ¦§¨¦¦©§¨©§¥

la` .dpern epi`e mc` ly ezrc zayiiznéëäî øéöazegt - ¨¦¥¨¦
,df xeriyn,dézòc àáziî àìmrhd ,xnelk .dpern `ed oiicre Ÿ¦©§¨©§¥

xeriy eli`e zazeka `ed mixetkd meia dlik` xeqi` xeriyy
ixeqi` x`yay oeikn `ed ,zifka `ed dlik` ixeqi` x`y

ik`xeriy `ed zifke ,dlik` xeqi` yexita dxeza xn`p dl
,'dlik`' dxezd dxq` `l mixetkd meia la` ,aeyg dlik`
zegtay minkg exriye ,cala ytpd iepir lr dzeeiv `l`

.dpern ytpd oiicre zayein zrcd oi` zazekn
éáéúéîdpyna epipy ,dcedi ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

(:ek dkeq),äNòî,zekeqd bga didíBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì eàéáäå ©£¤§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§
ìàéìîb ïaøìe ,ìéLázä úàe`iad,íéî ìL éìãe úBáúBk ézL ¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦

eøîàåmzia iyp`l,'äkeqì íeìòä'ueg mlk`l evx `l ik §¨§©£©¨
.dkeqldìò éðúå,xacd mrha epipye -Ck äëìäL éðtî àì §¨¥£¨Ÿ¦§¥¤£¨¨¨

,dkeql ueg zxzen i`xr zlik` ixdy ,dkeqa mlk`l jixvy
eöøL àlàminkgdïîöò ìò øéîçäìdkiynne .dkeqa mlk`le ¤¨¤¨§©§¦©©§¨

,dpyndìëBà ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëexeriya,äöéákî úBçt`l §¤¨§§©¦¨¤¨¦§¥¨
`l` eici lhpätîa Bìèð,elhpe zeiwp meyn dtna eici jxk - §¨§©¨

.åéøçà Cøéa àìå ,äkeqì õeç Bìëàådviakn zegt lke`y xaqy ©£¨©¨§Ÿ¥©©£¨
.oefnd zkxaa aiig epi`e ,dkeqd on xehte ,mici zlihp oerh epi`
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äúðéòøâá àìù åà äúðéòøâáipzwc `de Ð

:xn`w ikid dil `irain dzpirxbke oizipzn

:xn`w ikd `nlc e` ,cgi dzpirxbke edenk

.dzpirxbk denkäì éø÷ àìùåàjkld Ð

.dxery ixwnc `ed dztilwa dyiaiåäì íé÷
'åëå ïðáøìzlik` xeriy lkc ab lr s`e Ð

daizkc `kid ilin ipd `id zifka xeqi`

lke ,aizk "dperz `l xy`" `kd la` ,dlik`

.`ed iepr dizrc `azin `lc dnkäôîá åìèð
'åëå åìëàå`ly zg` ea bdp oilew dyly Ð

zepip` meyn eici jxk dtna `l` eici lhp

.eixg` jxia `le elk` dkeql uege zrcd
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deabc oeik ,inp i` .i`d ilek dil jixv `lc oeik dxfrl ea oiqpkp oi`y `id `hiytc `zlin xnel yi zekinq iab ipzwck e`l m` dxfrl ea qpkp i` aw iab ipzw `lc i`de

oi`vei `nlr ilekc ely zekenq epiidc zaya zelwna jlil eiwey icib eveekpy inl xizdl di`x yi i"yx yexitle ea miqpkpc `id `hiytc `zlin Ð jlkeln epi`e rwxwd on

`l ikd elit`e zelwn `la jlil el xyt` i`e zekenqd lr eilbx izyy ely zekenq yxtnc xizdl di`x yi z"xet axd yexitl elit`e .zaya odadi`x yi cere .edl xq`

ipy el yie eteba awd xyewe ea ayeie awa eizeabr ozep eizekxi icib e` eiwey icib eveekpy in i"yx yxite zaya oda oi`vei oi`e qxcn oi`nh ely zekenqe `qk ipzwc :`tiqn

sgcpe mdilr orype eici izya miphw milqtq

ixdy xikfdl `pzd jxved `l milqtqde .oda

lka oi`veie milqtq `la `qka jlil leki epi`

zaya oda oi`vei oi` ipzwc `de .zaya el`

xer ly zekenq epiidc ,ely zekenqa epiid Ð

opi`e xie`a oiielzd eilbxl dyery ur ly e`

deab rwxwa mdilr jnqp minrte ux`l oirbep

i` .el jixv oi`y itl zaya oda oi`vei oi` jkle

ux`a oirbep oi`y itl ,itlzync oipnif Ð inp

xzen eiciay milqtqc `nl` .edpiiezi`l iz`e

mz epiax mbe .zelwnl oicd `ede ,oda z`vl

zelwna z`vl eiwey icib eveeky cg`l xizd

.miaxd zeyxl

úáúåëdzpirxba `ly e` dzpirxba dqbd

`w i`nc ayein epi` i"yx yexit Ð

op`de xn`w dzpirxba `ly i` dil `irain

dzpirxbke i` dil `wtqn i`e ,opz dzpirxbk

ulg enk dzpirxbk e` `nlic e` ,xn`w ynn

jgxk lrc heytz ?dil `wtqn i`n mewn lkn ,dzpirxb `la epiid `yixc dqbd zazekk ,ok m`e ,xn`n dyr e` ulg yexit iedc (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxtc xn`n dyre

,aiig zegtd xeriyd `nil ok m`e zazek `la oirxbe oirxb `la zazek oiey ediy mvnvl xyt` i`c ,iccdl eey `l ickn dzpirxbk e` i`c opixryn ediiexzac ipzw dzpirxbke

`la xg` oirxb cere yexit epiid ipzwc dzpirxbke oirxbd mr dziixak zazek epiidc dzpirxbe `id ipzwc dqbd zazek dil `irainc :yxtl il d`xpe !dax `xeriy lk` i` oky lke

oe`b miqp ax mya zazek jxra yxit jexrae .`l eze zazek eze`ay oirxb epiid Ð dzpirxbke ,rnyn oirxb `la Ð ipzwc dqbd zazek :`nlic e` ,zazeke oipirxb ixz eedc zazek

zazekd ik `zlinc `xixa oikde .dllgke dzpirxbke denk ipzil ok `l m`y :yexit ,dllg z` jrnl jixv `edy zxne` z`f iqei iax xn` `axrn ipac `xnba qxb dkxal wicv xkf

,dixeriy yitpc ,dnily denk xryze irhz `lc `xnegl dzpirxbke denk dqbd zazekk `pzinl jixhvi` ikdle ,llg dtebl dzpirxb oia yi `l` dzpirxba dweac dpi` dqbd

x xn`c epiide .aiigin ,dllg `la ,cegla dzpirxbke denk lik` ikn `l`oikd xzae llg da x`yi `le dzpirxba zazek ly dteb waciy ick dllg jrnl jixv zxne` z`f :iqei ia

e` ,dllg jrnzpy xg`l epiidc ,dzpirxba :`kd dil `irain `wc epiide .epeyl o`k cr ,dllg ihernl dzpirxbke denk jixhvi` oikd meyn ,mixetkd mei ly dlik` da oixryn

.dllg jrnzpy mcew ynn dziixak :yexit dzpirxba `ly

åìèðzexeka) "oiycwend ileqt lk" wxtae (a,hi zekxa) "ezny in" wxta gkenck ded odk wecv iaxc ok yxit mpgae zeiwp meyn i"yx yxit (a,ek dkeq) "oyid" wxta Ð dtna

.d`neh lawn dviakn zegt elit` dnexzd z` oilqete zeipy micie dnexz zxdh lr lke` dide (`,elàìåyixcc `zrnya onwlc dcedi iaxk dil xaq Ð eixg` jxia

ip` :`a` xa `iig iax xn` (a,gl zekxa) "oikxan cvik" wxt xn`cn zifka xn`c xi`n iaxk dkldc wgvi epiaxl d`xpe dviak epiidc driay da yiy dlik` zraye zlk`e

rnyn inlyexiae ,obc zifk lk`iy cr ozaeg ici mixg` `iven epi` mlerl (`,gn my) "elk`y dyly" wxta xne` cere .seqe dlgz eilr jxiae zifk lk`y opgei iax z` izi`x

eiptl dilr jxiae `zif aqp `iig iax :"oikxan cvik" wxt yixa inlyexia opiqxbc dixg`le diptl dkxa dperh oenix ly e` apr ly zg` dcixt elit`c zifk opira `l dziixaac

ray oinn `edy lk jl zil ?ia lkzqn z` dn ,d`laa :dil xn` .dia lkzqn `a` iaxa `iig iax dede ,eixg`leiptn Ð dil `kixv dnl ,dil zi` ?eixg`le eiptl dkxa oerh d

ik `ki` ocic `xnbae .dixg`le diptl dkxa dperh `idy oenix ly zg` dcixt elit` :ok dxn` opgei iaxc `zlin .dixa meyn Ð opgei iax dil ciar dn .ezhrnn ezpirxby

zif` opgei iax jxia ikid :`xif iaxl dinxi iax dil xn` .seqe dlgz eilr jxiae giln zif lk`y opgei iax izi`x ip` `iig iax xn`c (a,gl my) "oikxan cvik" wxt `caer i`d

dilwyc ab lr s`c ded lecb zif opgei iaxc dinwl `z`c zif `edde ,opira ipepia zifk ?opira lecb zifk zxaq in :dil xn` !dixeriy dil xva dzpirxbl `zlwyc oeik ,giln

did inlyexic `idde eid miyrn ipy `ny la` .ocic `xnb` inlyexid bilt ok m` Ð inlyexic `caer `edd epiid ocic `xnbc `caer i` ,`zyde .dixeriy dil yt dzpirxbl

uxzl jxved jkle dixa ded `le `ed oirxb `la giln zif mzq :xnel jixve .oirxb dia ded `lc dixa ded `l eply cenlzc `edd la` ,dixa iedc ,oirxbd mr elk`e mly zif

elit` jxan eiptl la` eixg` ly dkxa oiprl `weece .dixa `edy xacn elit` zifk lk`iy jixv `witqn envr `ivedl dvexde .ded ipepia zifn ohw zif inlyexic zife ,ded lecbc

yix inlyexia xn`e .jxia eiptl `d ,eixg` jxia `lc wecv iaxc `caer i`dn rnynck dkxa `la dfd mlerd on zepdil xeq`c `xeriy opira `l eiptlc xac lka zifkn zegta

"`ivend" eiptl exn`i `l dzrn ,zekxa yly eixg` xne` oi`c zifkn zegt ixd ?oeaizd ."ux`d on mgl `ivend" eiptl xne` zekxa yly eixg` xne`y lk "oikxan cvik" wxt

zyng ly lk`n ipin x`yl zt oia wlgl `z` `l` xeriyk ea oi`y xacl xeriyk ea yiy xac oia wlgl `z` `l :yexit .`kxvp oipin x`yl awri xa `g` iax xn` ?'ek

oikxan oi`c oeik "`ivend" odilr oikxan oi`y fxe` zte .dielr dizcerq raw `l ik oipqika d`ad zte `rx`c `aek oke zekxa yly eixg` xne` oi`y dxicw dyrn oebk oipind

jiiy `l mewn lkn oky lk `l arx `edyk jxan ray `edyk :seqan xnege lwa dligzkl dkxa ol `wtp (`,dl my) "oikxan cvik" yixac ab lr s`e zekxa yly odixg`

in" wxt opzck `ziixe`c e`l eiptl dkxac `nlra `zlin ielb `l` dizil xnege lw `dc seqa eilr jxan `lc ab lr s` dlgz eilr jxan edynae ,eic xninlmy) "ezny

la` ,mdiptl oikxan oi`e ozt oilke` ziad lra lv` dk`ln oiyer eidy milretd :`ipz (`,fh my) "`xew did" wxta oke ,eiptl jxan oi`e eixg`l oefnd lr jxan ixw lra :(a,k

,rcz .iccdn edl opitli `l einbel `lnk 'ixryn mixetkd mei iabc ab lr s` ,otbd ixt lre otbd lr eixg`l oii zifk` oikxany d`xp dizy oiprle .zekxa izy odixg`l oikxan

einbel `ln ira `l yeciw oiprlc (`,fw migqt) "migqt iaxr" wxta xn`c o`nl `ki`e .yxtnck ,xi`n iaxk zifka dkxa oiprle zazeka oixryn mixetkd meia dlik` oiprlc

dlik` ef "zlk`e" xi`n iax yixc onwlc ,dviak irac dizy oiprl xi`n iax dcenc wcwcl d`xp did zvw ,edine .mixetkd mein opixnb `l `nlr ilekl dkxa oiprl inp ikd

yi `nye .dviak ira dizyl zraye yixcc xi`n iax ok m`e dviak ied driay oeylc `nl` dviak Ð ef efi`e ,driay da yiy dlik` :yixc dcedi iaxe ,dizy ef "zraye"

lk`c opiwqr i`na `kd :xn`wc (a,k zekxa) "ezny in" wxt gkenck opaxcn eed ixeriy ipd lkc .dviakn zegt ied dizyc driayc ,dizyc driayl dlik`c driay oia wlgl

cr mixg` `ivedlc ciarc `ed dinxbl ghy oa oerny (`,gn my) "elk`y dyly" wxta opixn`c `de .dxenb driay opira `ziixe`cnc ,dviak e` zifk yxit opaxc `xeriy
lk`iy
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א תמוז, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עסקנים חרוצים עושים מעשים וכו' 

מוהר"ר ראובן צבי יהודא שי' פייגעלשטאק 

ומוהר"ר חיים שלמה שי' גרינהוט

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם מי"ז אייר בצירוף מגבית למעות חטים שאספו בין חבריהם ואנ"ש שי', 

ובטח קיבלו הקבלות בעד כל אחד ואחד מהמשרד.

קופת מעות חטים היא אחת מהעבודות הציבוריות שהתעסק בהן כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואשר 

ככל פעולותיו לטובת הכלל והפרט נמשכות גם עתה. ולמותר להאריך לדכוותייכו על דבר גודל הענין 

של מצוה זו, והקיום בפועל של "כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח", אשר על ידי קיום כרוז 

זה בגשמיות וגם ברוחניות ממהרים ענין של "לשנה הבאה בארעא דישראל.. בני חורין".

ואומץ  כח  יוסיפו  ותקותי אשר  זו  במצוה  ומעשים  העושים  לכל  וברכתי  תודתי  למסור  ונא 

בהשתתפותם בעבודת הקדש ומעלין בקדש.

בברכה לכאו"א מהמשתתפים שי' להמצטרך לו.
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בני-ישראל – שהם בניו של הקדוש-ברוך-הוא. הקדוש-ברוך-הוא מוריד את עצמו אליהם ונותן להם כל צרכיהם, גם בעניינים גשמיים 
וקטנים, ומגין עליהם מכל דבר. ובמילא אין מה להתיירא משום דבר בעולם.

משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף עט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

על-ידי זה שהיו תחילה במצב של סכנה ונצלו ממנה על-ידי נס, אזי נעשה העניין דיודו להוי' חסדו ונפלאותיו לבני אדם, שזהו עניין 
נעלה ביותר.

ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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מתחילים ללמוד עם ילדים חומש ויקרא.
משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc `nei(iriax meil)

ïéøeòéMä ìk,milkF`A mixen`d dxezd ipic lyïlekoxeriy ¨©¦¦§¨¦¨
ïéìëBà úàîehî õeç ,úéæëamda xn`p `ly ,e`nhpy milke` - ¦§©¦¦§©¨¦

iptn ,dviak xeriya `l` d`neh oicïòîLîa áeúkä äpéML- ¤¦¨©¨§©§¨¨
,[oldl `xnbd x`azy itk] oeyl iepiya dxeza mpic xn`py

åoklïøeòéLa íéîëç epéL.dviaka mxeriy `l` zifka ic `ly §¦£¨¦§¦¨
øácì äéàøe`ed ,xeriyd iepiy lr dxen oeyld iepiyyíBé §¨¨©¨¨

,íéøetkäz` minkg epiye ,oeyl iepiya xn`p exeqi` s`y ©¦¦
.zazekk lk`yk `l` zxk aiig epi`y ,exeriy

:`ziixad z` zx`an `xnbdòîLîa áeúkä äpéL' éàî,'B,xnelk ©¦¨©¨§©§¨
x`yn mixetkd meia dlik` xeqi` aezkd dpiyy ep`vn okid

.dlik` ixeqi`'îxW`'äpòú àl(hk bk `xwie)xn`py jkn - ¦£¤Ÿ§ª¤
.'lk`z xy`' dlik` oeyla `le ,iepir oeyla xeqi`déàîezpeek ©

y xn`yk iax.'déøeòéLa íéîëç epéL'exeriy z` erawy ,epiid ¦£¨¦§¦¥
úáúBkk.zifk `le,'íéøetkä íBé øácì äéàø' éàîecvik ,xnelk ©¤¤©§¨¨©¨¨©¦¦

epiyy mrhdy ,milke` z`nehl mixetkd mein `pzd giken
`l `lde .ernyna aezkd dpiyy meyn `ed exeriya minkg
minkg epiyy mrhdy mixetkd mei oiprl yxetna x`azp
dpiy mby x`azp wxe ,dxezd dzpiyy 'zngn' `ed xeriyd
itke oilke` z`neha s` x`azp df xace ,minkg epiy mbe aezkd

:`xnbd zx`an .jenqa `xnbd d`ianyíúäî éàccvn m` - §¦¦¨¨
xn`e jix`dy ,milke` z`neha aezkd dpiyy(cl `i `xwie)lMn'¦¨

,'lk`i xW` lk`dàðéîà äåä,iepiy o`k oi`y xne` iziid - ¨Ÿ¤£¤¥¨¥£¨£¦¨
`l`àeä àø÷c àçøBàxn`py itke ,ok aezkl aezkd zelibx - §¨¦§¨

`pzd `iad jkitl .'dzWi xW` dwWn lke' miwyn z`neha my§¨©§¤£¤¦¨¤
epiye ernynn aezkd dpiy i`ce myy ,mixetkd mein di`x
mrhd milke` z`neha s`y xazqn ok m` ,exeriy z` minkg

minkg epiyyaezkd oeyl iepiyy exaqy iptn `ed dxeriya
.`ed zernyn iepiy ok`

:`xnbd zxxanïéìëBà úàîeèa dxeriyy,ïìðî ,äöéák,xnelk §©¨¦§¥¨§¨¨
:`xnbd zx`an .iax xn`y itk aezkd iepiyn z`f micnl cvik
øLà ìëàä ìkî' àø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîà ,eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨¦¨¨Ÿ¤£¤
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:`xnbd dywnàîéàåmilke` z`neh xeriyy xn`p `nye - §¥¨
ka `ed,éãb.milk`p en`e `edy ,lke`d on `ad lke` `ed s`y §¦

,lke` aygp epi` ,en` irnn icbd `viy drya :`xnbd zvxzn
`edy oeikäèéçL øqeçîàîéàå :àøîâä äù÷î .`ed xeriydy §©§¦¨§¥¨

aäòe÷t ïalr dlik`a xzipe dhegy dnda irna `vnpd cle - ¤§¨
.lke` zngn `ad lke` aygp ezcila ciny ,en` zhigy ici
`ed ixdy ,cin dlik`l ie`x epi` drewt oa mb :`xnbd zvxzn

äòéø÷ ïeòèxeq`y enc z` `ivedl ick eteb z` rexwl jixv - ¨§¦¨
.dlik`a

zl`ey ,dviaka `ed milke` z`neh xeriyy x`azdy xg`l
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àáeè øèeæclr `iyewa zx`yp `xnbde .xzeia dphw `idy - §¨¨

.xfrl` iax mya eda` iax ixac
oi` jk lry ,xfrl` iax yxcy weqtd zernyna xg` yexit

:zeywdldéãéc eäaà éaø[eax mya `l ,envra-],øîàltk ©¦©¨¦¥¨©
oeyld'ìëàé øLà ìëàä ìkî'a mixryny epcnlnìëBàlecbd ¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥¤
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.zlebpxz
:oipra xn`n `xnbd d`ian ,dlik` ixeqi` xeriya oeicd ab`

áìç ìëBàä ,øæòìà éaø øîàbbeya,äfä ïîfa`iadl leki epi`y ¨©©¦¤§¨¨¨¥¥¤©§©©¤
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xg`d oicïaø÷elit`,ïè÷ úéækàzifka xryl laewny itk `le ¨§¨©§©¦¨¨
,ipepiaaiigzi oaxw aiig epi` meiky ohw zifk lk`y s`y `vnpe

.dkldd ycgzzy xg`l oaxwàéðúäådfka oaxw aiig epi`y §¨©§¨
z`hg oaxw aeiga xen`d weqtdn oky ,ote`(ak c `xwie)xW`'£¤

eidl` 'd zFvn lMn zg` dUre `hgi `iUp,äðéNòú àì øLà ¨¦¤¡¨§¨¨©©¦¨¦§¡Ÿ¨£¤Ÿ¥¨¤¨
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àkéàcxeriy ezlik`a.ìBãb úéækly ipepia zifk lk`y in ,okle §¦¨§©¦¨
aiig `edy mzq aezki m`y .lk` dnk envrl aezki ,alg
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.dxfrl oileg
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.zepaxw xzei `iadl ekxhviy
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ïéLðBò ìL íéøeòéL ,(ïðçBédxiar xaerd yprp eci lry xeriyd - ¨¨¦¦¤¨¦

n ,dxeza yxetnd itkéðéqî äLîì äëìä.`edéëä énð àéðz- £¨¨§Ÿ¤¦¦©©§¨©¦¨¦
,[`nw `pz ixaca] `ziixaa ok epipyeïéLðBò ìL ïéøeòéLnäëìä ¦¦¤¨¦£¨¨
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המשך בעמוד יי

ezny in` cenr t sc ± iyily wxt`nei
ïéøåòéùä ìë.oilke`a oixen`d Ðáåúëä äðéùù.dil yxtn onwl Ðøáãì äéàøå

mein di`x yi ,oxeriya minkg epiy ornyna aezkd dpiyy itly izxn`y dnl Ð

.ernyna aezkd ea dpiyy iptn oxeriya minkg epiy ea s`y mixetkdäðåòú àì øùà
."lk`z xy`" aizk `le Ðäéàø éàîi`dn i`dc `nle` i`n ,di`x `iadl el dnl Ð?

epricedl dpyna mixetkd meia yxet dn

`lyn xzei `ed aezkd dpiyc meyn mrhdy

mzd eyxit?aezkd dpiyc opifg inp d`neha

.`xeriya minkg epiye ,ernynaíúäî éàÐ

d`neha aezkd dpiycnoi` :`pin` ded Ð

lkn" azkinl `ed digxe`c ,aezkd iepiy my

dwyn" iab aizkc ikid ik "lk`i xy` lke`d

"dzyi xy`,mixetkd mei ol rnyn `w Ð

minkg epiye ernyna aezkd dpiy i`ce mzdc

d`neha epiyy z` dzrn xen` .oxeriyaÐ

xy`"c ,`ed aezkd dpiyc `nrh meyn inp

.edl aiyg ernyn iepiy "lk`iäèéçù øñåçî
lke` e`l ea xvepy lke`d jezn `viyk Ð

`dc ,en` `le `ed `l ,d`neh oiprl ixwin

.dhigy ixqgnäòå÷ô ïá àîéà`vnpy Ð

(`,cr oileg) ol `niiwc ,dhgypy dnda jeza

.ezxdhn en` zhigyäòéø÷ ïåòèopzc Ð

.enc z` `ivene erxew :(my)éðëåé øáãser Ð

drahy :(a,fp) zexekaa opixn`ck ,`ed lecb

.opiqxb `l `aeh xhef .mikxk miyy ezvia

.`zxtivc `zeriak xni`e :opiqxb ikd `l`

'åëå øîà äéãéã åäáà éáøly ernyna yxit Ð

xfrl` iax ea yxit `ly ,xg` yexit `xwn

.eilr aiydl oi`e ,eaxäæä ïîæá áìç ìëåàä
'åëå.lif`e dl yxtn Ðïáø÷ éáééçîã àîéð éà

ïè÷ úéæëàzifkn zegt lke`d :xn`w ikde Ð

dpai `ny ,izlk` df xeriyk :aezki ,dfd onfa

ycgzze ,oic zia ycgzie ,einia ycwnd zia

onwle .ohw zifk lr oaxw aiigy exn`ie dkld

.dil iran oixeriya hrni ok m` :jixtàéðúäå
'åëådkld ycgne oic zia iz` ike :xnelk Ð

dkld dycgzpy mcew lk`c i`d aiign in?

inp i`c ,`ed ezricin ay e`l `pci`d `de

`ed algc rci ded`dc ,dil lik` ded Ð

dxez daiig `lc (`,hl zekxa) ol miw `zyd

.ipepia zifk `edy ,ixebi` zifk lr `l`øùà
äðéùòú àìrci eli`y rnyn Ð,dyr `l Ð

.my`e dyr dbbya la`éáééçî àìã àìà
ìåãâ úéæë àëéàã ãò ïáø÷:xn`w ikde Ð

,z`hg ipaiiegn aezki l` ipepia zifk lke`d

`ai `ny ,izlk` ipepia zifk :aezki `l`

oileg `ian `vnpe ,oaxwn epxhtie oic zia

.dxfrléáéúë áúëéî ïéùðåò :ïðéñøâ éëä
'åëå ïéùðåò ìù ïéøåòéù øîà÷ éëä àìà

yepr `ed eci lry oiyper ixeriy ÐÐ

.yepr `ed xeriy dfi`a ,ipiqn dynl dkld

õáòé.fpw oa l`ipzr `ed Ðäúùé äîë
.jixtw lld ziacn Ðàëéà :ïðéñøâ éëä

÷åçã åéîâåì àìîë åäééðéálld zial Ð

`lnk d`xie cg` cvl epwlqiy ick opira

einbel `lnk xfril` iaxle ,geixa einbel

.wegcïë íà'eke epwlqiy icka aiigin lld zialc Ðcr zkqna diipzile ,i`ny zia ilewn dl `iede ,ziriaxn xiva dil ded Ðzia ilew iab zei

.my zeiepy oleky ,i`ny
éë
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ïéùðåò.iaizk azkin oixeriy :aezk did mixtqa la` .i"yx qxb ikd Ð iaizk azkin

lk (a,d) dkeqc `nw wxta xn`e "dxerye dhg ux`" opg iaxcn :yexit

:`cg ,dil opiqxb `lc enr oicde oiyper ly oixeriy :ipyne .xn`p oixeriyl dfd weqtd

azkin oiyper ly oixeriy :jl iywiz izk` mewn lknc oiyper ly oixeriy ipyn i`nc

`nw wxta ikd jixtc `zkec lka :cere .iaizk

`zlin lk iziin (`,c) oiaexirce (my) dkeqc

`l i`n` :cere .dl iziin `l `kde opg iaxc

.`nlra `zknq` `xw :mzd ipynck `kd ipyn

`l` !iaizk azkin oiyper :inp jextil :cere

la` ,iaizk azkin oiyper :jixt ikdc dpin rny

.mzd opipyc `iepiy` jinqc ,jixt `l `xeriyn

éëä"oelg" wxt xn`c `d Ð einbel `lnk inp

`ln mrh m` ,ycwnd (a,hr oiaexir)

epiax xne` .`vi `l Ð e`l m`e ,`vi Ð einbel

opirac ied mrhe ,einbel `lnk inp mzdc :mz

Ð xn`w ynn einbel `ln i`c .`zrc iaezi

iwen ik ,`kd gkenck ,ziriaxn ith ied ok m`

dil ded ok m` jixt f` Ð einbel `lnk dl

`ln xn`wc ,`xwirn la` ,i`ny zia ilewn

ilek opira ikid ok m` Ð dil `iyw `lÐ einbel

(a,gw migqt) "migqt iaxr" wxta xn`de ?i`d

yeciw ly qeke ,ziriaxa oxeriy zeqek rax`c

oeik ?yeciw ici witp ikid ok m`e ,mdn cg`

jzrc `wlq i` :cere !einbel `ln dnirh irac

,`zrc iaeziin ith ded ok m` Ð einbel `ln

exriy i`n`e ,einbel `lnk ied `zrc iaeziic

`lnka ied i` `nlya ?dicica cge cg lka

opaxl edl miw :jenqa ipynck ,`gip Ð einbel

jln ber `aeh mlerd lk ,`zrc `azin ikdac

.`zxet oyad

åøòéùådywd Ð zlebpxz zvia ef minkg

oiaexir) "oelg" wxtac :mz epiax

dpeny aexirc xkkc zecerq izyc opixn` (a,t

"oitzzyn cvik" wxtae ,oiied zexbexb dxyr

xkkl zeci izy :xne` oerny iax opz (a,at my)

yng mdy zecerq izy epiidc ,awl ylyn

.mivia dpeny `ed xkkdy .dvia yilye mivia

axkeopixn` `zkec lkac ,ol `niiw oerny i

dler oerny iaxle ,oilke` z`neh `nhl dviak

epi` Ð i`pz x`yl la` .dviakl xeriyd

`nhl divg ivg ivg i`w i`pz edlek`e .ok

wlgzyke ,mzd `ibeq gkenck ,oilke` z`neh
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הבעל-שם-טוב . . עם שני דברים אלו, יראת השם ואהבת ישראל, עבר את כל ימי חייו בעבודתו הקדושה . . שני דברים אלו צריכים 
להיות האור שיורה לנו את הדרך בכל ימי חיינו.

משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז
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qxt zlik` ickn xzei ezlik` xnbl xeriyd zlik` zligz oia ddy m`yoi` Ð

ziidy ick jeza xeriyd lk lk`iy cr sxhvn
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כללות עבודת הנשמה בירידתה למטה היא בשני אופנים, עבודת הבירורים ועבודת הניסיונות.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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éëäác ,ïðaøì,lk`n oin lkn ,zazekk ,dfk xeriya -àáziî §©¨¨¦§¨¦¦©§¨

,dézòceli`eéëäî øéöa,df xeriyn zegt -dézòc àáziî àì ©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥
.lk`n meyn llk,eäéîy ,milk`nd oia lcad yi ok`ïîL øNa ¦¨¨¨¥

ezrc ayiin zazek xeriya,àáeèeíéðôb éáìeìdnec xeriya ¨§¥§¨¦
ezrc miayiin.àzøetoeik ,oicd z` zepyl ick jka oi` la` §¨
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a,úéækipy oi` ,sqep zif ivg lk` okn xg`le zif ivg lk` m`y §©¦
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,ok m` .xehte ztxhvn dpi` ,df xeriyn xzeiåikmeiay okzi §

ka ezlik` xeriyy mixetkd,úáúBëxzei lecb xeriy `edy ¤¤
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.eze` mixhete eilr miliwn recne ,ezlik`a xzei zedyl
:`xnbd zvxzn,éiaà déì øîàepi` mixetkd meiay daiqd ixd ¨©¥©©¥

ef dlik`y meyn `id ,zazekk ,lecb xeriy lr `l` aiig
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mlk` ok,ñøt úìéëà éãëaxeqi` mby okzi ok m` cvike ¦§¥£¦©§¨
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äiååb úàîeèìmi`nhny mi`nh milke` lke`dn dywz l` - §§©§¦¨
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elit`àöîeà ìëàig xya -àçìéîe,eilry glne -óøèöî ¨©§¨¦§¨¦§¨¥
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,àéä äìéëàj`éLðéà éìëàc ïåék,gln mr ig xyaïéôøèöîdf £¦¨¦¥¨§¨§¥¦§¥¦§¨§¦
.df mr

:dwyne lk`n sexiv oipra sqep oicéab ìòL øéö ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¤©©¥
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,àèéLt :àøîâä äù÷î .íéøetkämr dlik`l ie`x `ed ixdy ©¦¦§¦¨
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,zwqtnd dcerqn ray did oiicryk,àîòè éàî .øeètmeyn ¨©©£¨
WtPd' mixetkd meiayáéúk 'äpòú àì øLà(hk bk `xwie)daiigy , ©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¦
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a dlk`.LîBçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî ,äqb äìéëà£¦¨©¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©¤
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aiig `ed dlik` jxca wxy rnyne ,'eilr FziWng sqie ,dbbWA¦§¨¨§¨©£¦¦¨¨
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íéøBòN ññBkLmiig mixery lke` -,äîeøz ìLjxc ef oi`y ¤¥§¦¤§¨
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.ïéôøèöî¦§¨§¦
:`cqg ax lr zwlegd drcàîéz eléôà ,øîà ïîçð áøepizpyn ©©§¨¨©£¦¥¨
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,dézòc àáziî à÷ àì éàäå.xehte §©Ÿ¨¦©§¨©§¥
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,`hgy miizpia el,úçà úàhç àlà áéiç Bðéàdlik`y meyn ¥©¨¤¨©¨©©
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,úBàhç (éðL) áéiç.micxtp mixeqi` mdy oeik ©¨§¥©¨
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àøîâ
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éepéò.'mkizWtp z` EPrY' dyra `l` dpi`e ,mixetkd mei ly ¦§©¤©§Ÿ¥¤
øLôà àìc íeMîik .e`l oeyla dazkl,áBzëð éëéäm`áBzëð ¦§Ÿ¤§¨¥¦¦§¦§
,'ìëàé àì' àðîçøixdúéæëa 'äìéëà'epi` mixetkd meiae ,rnyn ©£¨¨ŸŸ©£¦¨¦§©¦

m`e .zrcd z` ayiind xeriy `edy ,zazekka `l` xeq`
,'äpeòú àì' àðîçø áBzëðef oeyl ixd,òîLî 'ìBëà íe÷'xnelk ¦§©£¨¨Ÿ§¤¡©§©

.lek`l devny rnyn did
:yiwl yix ixac lr ddinzé÷úî,àéòLBä áø dì ójk meyn m` ©§¦¨©©§¨

,'äpeòú àì ït øîMä' àðîçø áBzëðicil `eaz ot xnyd ,xnelk ¦§©£¨¨¦¨¤¤Ÿ§¤
ernyny ,dperz `l:`xnbd dgec .e`l xeqi`íàaezki,ïk ¦¥

éåàì eäì éLéôð'ot'e 'xnyd' zepeyl ixdy ,e`ld ixeqi` eaxi - §¦¥§¨¥
dzvx `ly meyn dxezd ok dazk `ly okzie ,md dyrz `l

.e`l ixeqi`a zeaxdl
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lk ixdy ,llkc 'øîMä'xn`paåàìoecip ,dyrz `l zxdf`a - ¦¨¤§¨
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.zeprzdløîBì ãeîìz(hk bk my)äpòú àì øLà Lôpä ìë ék' ©§©¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤
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.åéìò øäæeî§¨¨¨

yiy dyxcn x`ean my ,`ziixad seq z` `xnbd d`ian zrk
o`k cr :`ziixad zxxan .mixetkd meia iepir lr e`l xeqi`

,'ztqez' lr e`l xeqi` oi`y x`azdäøäæà ìáà[e`l-]éepéòì £¨©§¨¨§¦
íBé ìLmixetkd:àúééøáä úøàáî .ïéépî eðãîì àì ,Bîöòdf xac ¤©§Ÿ¨©§¦©¦

zeywdl yi oky ,dey dxifba cnlpøîàé àìaezkda LðBòdyer ŸŸ©¤§
äëàìî,mixetkd meiaøîâcxnege lwa eyper cenll yiy - §¨¨§¨©
éepéòî.zxk ea yiyéepéò äîe,lw `edyíéîéå úBúaLa âäBð BðéàL ¥¦¨¦¤¥¥§©¨§¨¦

Leðò ,íéáBèeilrúøk,mixetikd meiaäëàìî,dxengdúâäBpL ¦¨¨¥§¨¨¤¤¤
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jgxk lr `l`äðôeîick `l` xn`p `le ,`ed xzein -Léwäì §¤§©¦
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xn`py ,e`la dligz(f hk xacna),'EUrz `l dk`ln lM'éepéò óà ¨§¨¨Ÿ©£©¦

,øéäæä ïk íà àlà Lðò àìeli`k df ixd ,yper da yxetny oeike Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
.dxdf` da azkp

:`xnbd dywnCøôéîì àkéàyper] xen`d 'xnege lw'd z` ¦¨§¦§©
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,dk`lnaBììkî øzeä àlLote` lka zbdep ezeevny -jkitle , ¤Ÿ©¦§¨
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dììkîzepaxw zaxwda dk`ln zeyrl xzen ixdy ,dxeqi`n - ¦§¨¨
.dpten dey dxifbd oi`e etebl weqtd jxved ok m`e ,meid
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בכל עניין שלומדים בדא"ח רואים בגלוי שזהו עניין אלוקי כו'.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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ìLíéð÷ éìò ìëà :äàìcâî ÷çöé éaøc déúååk àéðz .íBé íéL¯íéðôâ éáìeìå ,øeèt¯.áéiç §¦©§¨§¨¥§©¦¦§¨¦§¨¨¨¨©£¥¨¦¨§§¥§¨¦©¨

íéðôâ éáìeì ïä elà¯.íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî eáìálL ìkñééøBî Bà øéö äúL" ¥¥§¥§¨¦¨¤¦§§¥Ÿ©¨¨§©©¦¦¨¨¦©§
õîBç àä ."øeèt¯épî ïéúéðúî .áéiç¯úà áéLî õîBç :øîBà éaø ,àéðúc ,àéä éaø ¨¨¤©¨©§¦¦©¦©¦¦§©§¨©¦¥¤¥¦¤

,àîìò élek é÷ôð äðMì .éaøk äëìä ïéà :Løðc éøéaî äMðî øa ìcéb áø Løc .Lôpä©¤¤¨¥©¦¥©§©¤¦¦¥§¤¤¥£¨¨§©¦©¨¨¨§¦¥¨§¨
éî älçzëì ,ãáòéc àðà éøîàc øîéà :øîà ,ãt÷éàå ìcéb áø òîL ,àlç eúLå eâæî̈§§¨©¨¨©©¦¥§¦§©£©¥©©£©¦£¨¦£©§©§¦¨¦
!?éøîà éî âeæî ,éç àðà éøîàc øîéà ?éøîà éî àáeè ,àzøet àðà éøîàc øîéà ?éøîà£©¦¥©©£©¦£¨§¨¨¦£©¦¥©©£©¦£¨©¨¦£©¦
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

צריכים להיות גם אצל כל אחד מישראל )הן צדיקים והן בעלי-תשובה( ב' אופני העבודה של בירורים וניסיונות.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc `nei(iying meil)

y oeikdéôeb àeäenvra mixetkd mei -éø÷éà úaL,iepir oiprl ¥©¨¦§¥
áéúëcmixetkd meia(al bk `xwie)axrn 'ebe mkizWtp z` mziPre' ¦§¦§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤¥¤¤

axr cr,'íëzaL eúaLz.dxdf` oiprl s` zayk epic jkitl ©¤¤¦§§©©§¤
iepira dxdf` cnl mi`xen`dn cg` lk recn zx`an `xnbd

xan .xg` mewnn:`xnbd zxàçà áøk øîà àì àtt áø àîìLa¦§¨¨©¨¨Ÿ¨©§©©¨
á÷òé øameyn ,'oezay zay'n yexclàø÷c'mkzay ezayz' ©©£Ÿ¦§¨

déôeâa áéúëc,mixetkd mei mvr lr -éãòó.epnn cenlláø àlà ¦§¦§¥¨¦¤¨©
àtt áøk øîà àì àîòè éàî ,á÷òé øa àçàaezkdn yexcl ©¨©©£Ÿ©©£¨Ÿ¨©§©¨¨

:`xnbd zx`an .'mkzay ezayz'déì éòaéîdf weqtìoic cnl ¦¨¥¥§
,aeh meie zaya ztqezàéðúãklr `ziixaa epipyy itke - ¦§©§¨

weqtd(al bk `xwie)ìBëé ,'Lãçì äòLúa íëéúLôð úà íúéðòå'§¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨©Ÿ¤¨
y aezkd zpeeka xnel iziidäòLúa äpòúéå ìéçúé,ixyzaãeîìz ©§¦§¦§©¤§¦§¨©§

øîBìweqtd jynda'áøòa'lil epiidc ,meid aixriy xg`l - ©¨¤¤
e .ixiyréàwx xn`p didìBëé ,'áøòa'ligzi ok`y yxtl iziid ¦¨¤¤¨

wx zeprzdlCLçzLî,meid aixriy xg`l -øîBì ãeîìz ¦¤¤§©©§©
'äòLúa'.mei ceran epiidcãöék àä`l` ,aezkd zpeek yxtzi §¦§¨¨¥©

íBé ãBòaî äpòúîe ìéçúîdryz ly dngd zriwy iptl hrn ©§¦¦§©¤¦§
.ixiyr mei lk zeprzdl jiynne ixyzaïàkîdxezd dzeivy ¦¨

epcnl ,mei ceran zeprzdl ligzdl.ùãBwä ìò ìBçî ïéôéñBnL¤¦¦¥©©¤
éì ïéàå :àúééøáä äëéùîîmitiqenyBúñéðëa àlàmei ly §¥¦¤¨¦§¦¨

,mixetkdBúàéöéamixetkd mei i`vena -ïépîjiynny ¦¦¨¦©¦
,meid xnb xg`l hrn zeprzdløîBì ãeîìzweqtd jynda ©§©

'áøò ãò áøòî'.llka dlilde ,eixg`y dlild cr -éì ïéàå ¥¤¤©¤¤§¥¦
o`kn cenllàlàa ycewd lr legn siqedl jixvy,íéøetkä íBé ¤¨©¦¦

øîBì ãeîìz ,ïéépî [úBúaL] (íéáåè íéîé)weqtd jynda'eúaLz' ©¨¦©¦©§©¦§§
e .zezayd zeaxl(úåúáù) ,[úBúaL] (íéáåè íéîé) àlà éì ïéà¥¦¤¨©¨
ïépî [íéáBè íéîé],mda siqedl jixvyøîBì ãeîìzjynda ¨¦¦¦©¦©§©

weqtd'íëzaL'.miaeh mini zeaxlãöék àä,o`kn epcnlìk ©©§¤¨¥©¨
øîàpL íB÷îoeyl eaéñBn(ù ïàëî) 'úBáL'ïéôea.ùãåwä ìò ìBçî ¨¤¤¡©§¦¦¥©©Ÿ¤

:`xnbd zxxanc àpúådxfbn iepira dxdf` cnly ,lirl `ziixa §©¨§
deyéàä ,'íöò' 'íöò'weqtd'Lãçì äòLúa''ebedéì ãéáò éàî- ¤¤¤¤©§¦§¨©Ÿ¤©¨¦¥

o`kn cenll jixv `l ezhiyl ixd .epnn yxec `ed dn
dfn xak cnlp df xacy oeik ,ycewd lr legn mitiqeny
rnyne ,mixetkd mei ztqeza dxdf`e yper dhrin dxezdy

:`xnbd zx`an .dyr zevn da yi mipt lk lrydéì éòaéî¦¨¥¥
,ézôécî áø øa àéiç éðúc .ézôécî áø øa àéiç éðúãëìiepir oipra §¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦§¨¥¦¨©©¦¦§¦

xn`p(my),'äòLúa íëéúLôð úà íúépòå'zeywdl yieéëå §¦¦¤¤©§Ÿ¥¤§¦§¨§¦
àlà .ïépòúî øBNòa àìäå ,ïépòúî äòLúaaezkd `xwy mrhd §¦§¨¦§©¦©£Ÿ¤¨¦§©¦¤¨

ick `ed ,'iepir' iriyzay dlik`lEì øîBìyäúBLå ìëBàä ìk ©§¨¨¥§¤
éòéLza,meid zevnk ixiyra zeprzdl lkeiy ickåéìò äìòî ©§¦¦©£¤¨¨

,éøéNòå éòéLz äpòúä eléàk áeúkäjxevl iriyza ezlik`y oeik ©¨§¦¦§©¨§¦¦©£¦¦
.iepirk zaygp `id s` jkitl ,`id xgn ly iepird

:dpyna epipy,äìéëàì ïéeàø ïéàL ïéìëBà ìëà.xeht,àáø øîà ¨©¨¦¤¥§¦©£¦¨¨©¨¨
ñklk` -éìtìt,oilaz oin -.øeèt ,éøetëc àîBéaoi`y meyn ©¦§§¥§¨§¦¥¨

,oke .ezlik` jxck dpi`y ,ef dlik`a zayiizn mc` ly ezrc
,øeèt .éøetëc àîBéa àìéábðæ ñk.mrhd eze`ne ©©§§¦¨§¨§¦¥¨

:`ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyéaø äéä ¥¦¥¨¨©¦
øîàpL òîLnî ,øîBà øéàîdlxr iabl(bk hi `xwie),ízìøòå' ¥¦¥¦©§©¤¤¡©©£©§¤

Béøt úà Búìøòike ,'lk`i `l 'ebeòãBé éðéà`linnìëàî õòL ¨§¨¤¦§Ÿ¥¨¥¥¦¥©¤¥©£¨
àeä.weqta xen`d oli`dàlàok m`øîBì ãeîìz äîrecn - ¤¨©©§©

lM mYrhpE' ok iptl xn`p,'ìëàî õòa xacn aezkdy epcnllõò §©§¤¨¥©£¨¥
,lk`p `ed s`y,äåL Béøôe Böò íòhL,df ur dfi`eäæ øîBà éåä ¤©©¥¦§¨¤¡¥¥¤

ïéìtìtäL ,Eãnìì .ïéìtìte md ur oinå .äìøòa ïéáéiçjcnll ¦§§¦§©¤§¤©¦§§¦©¨¦§¨§¨§
y ,ceríeìk äøñç ìàøNé õøà ïéàitke ,da yi miltlt elit`e ¥¤¤¦§¨¥£¥¨§
øîàpL(h g mixac)ebe ux`'.'da ìk øñçú àì 'rnyn ef `ziixan ¤¤¡©¤¤Ÿ¤§©Ÿ¨

lke`dy xn`y `ax ixac lr dywe ,lk`n miaygp miltlty
.xeht mixetkd meia mdn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì,xaecn `ziixaa -ailtlt Ÿ©§¨¨§
àúáéèømdn lke`d ok`e ,lk`nl miie`xe migl oiicr mdyk - §¦§¨

.aiig mixetkd meiaàäå,xaic `axe -ailtltàúLéáéxg`l - §¨§§¥§¨
jkitl ,cala oilazl `l` lk`nl cer miie`x mpi`e eyaiizdy

.xeht mixetkd meia mdn lke`dy xn`
:`ax ixac lr ztqep `iyew,øîéøîì àðéáø déì øîàxn` cvik ¨©¥¨¦¨¦§¥©

jxc df oi`y itl ,xeht mixetkd meia [ig] liabpf qkdy `ax
,ezlik`àzìîéä éàä ,ïîçð áø øîàäåipinn ieyrd lk`n - §¨¨©©©§¨©¥©§¨

,yaca milaezn miyezk minyaéàecðä éaî éúàcux`n `ad - §¨¥¦¥¦§¥
,yekàéøL,mixkp ileyia meyn ea miyyeg oi`e .elk`l xzen - ©§¨

ilerib meyn miyyeg oi` s`e .ig `edy zenk lk`p `edy oeik
.mbtl mrh ozep `edy oeik ,mixkpéøt àøBa' déìò ïðéëøáîe§¨§¦©£¥¥§¦

.'äîãàä,ezlik` jxc ef ixd ,ig `edy zenk lk`p `edy oeikne ¨£¨¨
.mixetkd meia eilr aiig epi`y `ax xn` recne

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìie`x liabpfy xn`y ongp ax - Ÿ©§¨¨
xaic ,dlik`laliabpfàäå ,àúáéèøqqekdy xn`y `axe - §§¦§¨§¨

xaic ,ezlik` jxc df oi` ik xeht mixetkd meia liabpfaliabpf §
àúLéáé.lk`nl ie`x epi` ok`y §¥§¨

íéð÷ éìò ìëà ,ïðaø eðz,mixetikd meia,øeètmiie`x mpi`y itl ¨©¨¨¨©£¥¨¦¨
lk` la` .dlik`líéðôb éáìeìitpr iy`xa milerd migxt - §¥§¨¦

,ce`n mikx mcera miptbdáî .áéiçéáìeì ïä elà :àøîâä úøà ©¨¥¥§¥
íéðôb.mixetkd meia mzlik` lr miaiigy÷çöé éaø øîà §¨¦¨©©¦¦§¨

eáìálL ìk ,äàìcâîy minia hepgl elgd -íBé ãòå äðMä Làøî ¦§§¨¨¨¤¦§§¥Ÿ©¨¨§©
,íéøetkäoiicre ,mzhipg zligzn mini dxyr mdilr exar `ly ©¦¦

xak ,dpyd y`x iptl ehpg m` la` .dlik`l miie`xe md mikx
.dlik`l miie`x mpi`e md urke ,eywzdìk ,øîà àðäk áøå§©©£¨¨©¨

ìLíBé íéL.dlik`l miie`x md oiicr ealaly zrndéúååk àéðz §Ÿ¦©§¨§¨¥
elà .áéiç íéðôb éáìeìå ,øeèt íéð÷ éìò ìëà ,äàìcâî ÷çöé éaøc§©¦¦§¨¦§§¨¨¨©£¥¨¦¨§§¥§¨¦©¨¥

.íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî eáìálL ìk ,íéðôb éáìeì ïä¥§¥§¨¦¨¤¦§§¥Ÿ©¨¨§©©¦¦
:dpyna epipyàä :àøîâä ú÷ééãî .øeèt ,ñééøeî Bà øéö äúL̈¨¦§¨¨¨

dzyõîBçmixetkd meia [mina befn epi`y] ig,áéiç`ed ie`x ik ¤©¨
.dizylépî ïéúéðúî,dxn`p in zhiya -éaø ,àéðúc .àéä éaø ©§¦¦©¦©¦¦§©§¨©¦

Lôpä úà áéLî õîBç ,øîBàjkitl ,iepird z` mc`d on lhane ¥¤¥¦¤©¤¤
.aiig mixetkd meia epnn dzeyd

:mixetkd meia uneg zizy oipra d`xedäMðî øa ìcéb áø Løc̈©©¦¥©§©¤
Løðc éøéaî,exir iyp` iptl,éaøk äëìä ïéàuneg dzeyd `l` ¦¦¥§¤¤¥£¨¨§©¦

.xeht mixetkd meiaäðMì,[d`ad]àîìò élek é÷ôðmeia ©¨¨¨§¥¥¨§¨
e mixetkdeâæî,ezeving bitdl unega minàlç eúLåit lr ¨§§¨©¨

.lcib ax z`xedìcéb áø òîL,mdiyrnnãt÷éàå.mdilr,øîà ¨©©¦¥§¦§©¨©
àðà éøîàc øîéàoiprl wx ,iaxk dkld oi`yãáòécdzy m`y - ¥©§¨§¦£¨¦£©

xizdl la` ,z`hg aiig epi`älçzëìzezyléøîà éîm`d - §©§¦¨¦¨§¦
,cere .dfk xac izxn`àðà éøîàc øîéà`l ,xeht caricay ¥©§¨§¦£¨

k `l` izxn`dzyyàzøetdzy m` la` ,hrn -àáeèdaxd - §¨¨
.éøîà éî,cereàðà éøîàc øîéàwx ,xeht carica dzyyky ¦¨§¦¥©§¨§¦£¨

uneg dzyyk,éçmc` ly ezrc oi`e dizyl ie`x epi`y ©
uneg dzy m` la` ,eziizya zayiiznâeæîminaéøîà éî ¨¦¨§¦
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בכל מעמד ומצב במשך כל היום כולו, זוכר מה שלמד היום, ויפעל לטובה על כל העניינים בכל היום.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc `nei(iyiy meil)

äðùî
,cg` meie dpy dxyr mizy zae ,cg` meie dpy dxyr yly oa
,zeevnd lka miaiige milecb md ixd ,zexry izy e`iady

dxezd on mixetkd meia miprzne(.en dcp d`x)minkg ,mle` .
.mwxtl jenq zeprzdl mlibxdle zewepizd z` jpgl eaiig

:df aeiga zwqer epizpynïúBà ïépòî ïéà ,úB÷Bðézämiaiig oi` - ©¦¥§©¦¨
lk`n odn repnlïúBà ïéëpçî ìáà .íéøetkä íBéazeprzdl §©¦¦£¨§©§¦¨

y mixetkd meia ,zecg` zeryíééúðL éðôìå äðL éðôìzekenqd ¦§¥¨¨§¦§¥§¨©¦
,owxtl.úBöîa ïéìéâø eéäiL ìéáLa¦§¦¤¦§§¦¦§¦§

àøîâ
:ddnz `xnbdíézL éðôa àzLäiptl miizpyy epipyy xg`l - ©§¨¦§¥§©¦

owxtl dkenqd dpydeäì ïéëpçî,zeprzdlàéòaî äðL éðôa- §©§¦§¦§¥¨¨¦©§¨
iptl dpy mb mze` mikpgny cer xnel dpynd dkixv m`d

:`xnbd zvxzn .owxtl dkenqd dpyd,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ©§¨
àä,'dpy iptl' mikpgny epipyyäìBçae ,yeyze yegk cli -àä ¨§¤¨

,'mizy iptl' mikpgny epipyy.àéøáa§¨¦
:zeprzdl zewepizd jepig ote`a zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

äðBîL ïa ,àðeä,`ixa `ede ,cg` meie mipyåokòLz ïá,cg` meie ¨¤§¤§¤¥©
,dleg `edeBúBà ïéëpçîmevlìúBòL.zecg`øNò ïacg` meie §©§¦§¨¤¤¤
,`ixa `edeåokäøNò úçà ïá,dleg `ede cg` meieïéîéìLî §¤©©¤§¥©§¦¦

meid lk z` minveäøNò íézL ïa .ïðaøcî,lecb dyrp ,cg` meie ¦§©¨¨¤§¥¤§¥
dleg oiae `ixa oiae.àúééøBàãî ïéîéìLîepiideú÷Bðéúa,dclia - ©§¦¦¦§©§¨§¦¤

.oldlcke ,dpey epnf wepizd la`
øîà ïîçð áøå,òLz ïadlege ,`ixadïúBà ïéëpçî ,øNò ïa §©©§¨¨©¤¥©¤¤¤§©§¦¨

ìäøNò úçà ïa .úBòLdlege ,`ixadïéîéìLî ,äøNò íézL ïa §¨¤©©¤§¥¤§¥¤§¥©§¦¦
ìL ïa .ïðaøcî.àúééøBàãî ïéîéìLî ,äøNò Lepiide,÷Bðéúa ¦§©¨¨¤§Ÿ¤§¥©§¦¦¦§¨§¨§¦

.zwepizd xg`l dpy zeevna eaeigy
:ongp axe `ped ax lr zwlegd dhiyäîìLä ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©§¨¨

àkéì ïðaøcz` milydl zewepizd z` jpgl minkg eaiig `l - §©¨¨¥¨
,jkitl .'zeryl' wx zeprzdl mze` mikpgn `l` ,ziprzdïa¤

øNòe` ,`ixadäøNò úçà ïa,dlegdì BúBà ïéëpçî.úBòLeïa ¤¤¤©©¤§¥§©§¦§¨¤
,äøNò íézLdleg oiae `ixa oia.àúééøBàãî ïéîéìLî §¥¤§¥©§¦¦¦§©§¨

:`xnbd dywnïðz,epizpynaíBéa ïúBà ïépòî ïéà úB÷Bðézä §©©¦¥§©¦¨§
.íézL éðôìå äðL éðôì ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä,dyw dxe`kle ©¦¦£¨§©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§©¦

.'miizy iptl' mb dhwpe xg`n 'dpy iptl' dpynd dhwp recn
eïîçð áøå àðeä áøì àîìLaenilyiy epwiz minkgy mixaeqd ¦§¨¨§©¨§©©§¨

okzi ,owxtl zncewd dpya ziprzd z` milegd zewepizd
y yxtle ,mileg zwepize wepiza dpynd z` cinrdläðL éðôì'¦§¥¨¨

'íézL éðôìå`idy [dxyr zg` zpy] dpy dze`l dpeekdéðôì §¦§¥§©¦¦§¥
däðLziprzd z` milydl dkixvyïäéøáãì,opaxcn -å`idy ¨¨§¦§¥¤§

íézL éðôìmilydl zaiig `idyäøBz éøáãì] (ïäéøáãì)- ¦§¥§©¦§¦§¥¨
.zery ziprza dze` mikpgn f` ,[`ziixe`cnïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨

,zewepizl dnlyd llk epwiz `l minkgy xaeqdàéL÷dn ©§¨
.'miizy iptle dpy iptl' dpynd zpeek

:`xnbd zvxzn,'íézL Bà äðL' éàî ïðçBé éaø Eì øîàdpeekd ¨©§©¦¨¨©¨¨§©¦
mze` mikpgny,ï÷øéôì Ceîñ.`ixal miizpye dlegl dpy ¨§¦§¨

:opgei iax ixacl di`x,úB÷Bðéz ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨©§¥¦
íézL Bà äðL ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà¥§©¦¨§©¦¦£¨§©§¦¨¨¨§©¦

,àçéð ,ïðçBé éaøì àîìLa .ï÷øéôì Ceîñmikpgn oi` eixacl ixdy ¨§¦§¨¦§¨¨§©¦¨¨¦¨
e` ,dlega mwxtl jenq dpy `l` zery ziprza zewepizd z`

.`ixaa miizpy,ïîçð áøìe àðeä áøì àlàjepigy mixaeqd ¤¨§©¨§©©§¨
,mwxtl jenq mipy rax` e` yly `ed miphwdäçåã .àéL÷©§¨

ïðaø Cì éøîà :àøîâä,[ongp axe `ped ax]éðz÷c énð Cepéç éàî ¨§¥¨©¨¨©¦©¦§¨¨¥
l jepig ,l`eny xa dax dpyy `ziixaa,äîìLäjepigd la` ©§¨¨

.ok iptl ligzn 'zery'l

:digcd lr dywn `xnbdäîìLä Cepéçì éø÷ éîeokzi ike - ¦¨¥§¦©§¨¨
milydl zewepizd z` minkg eaiigy dnl 'jepig' `xew `pzdy

.ziprzd z`,Cepéç äæ éà ,àéðz àäåm`äéäwepizdìBëàì ìéâø §¨©§¨¥¤¦¨¨¨¦¤¡
úBòL ézLa,meiaì BúBà ïéìéëàîìLLlibx did m`e .zery ¦§¥¨©£¦¦§¨Ÿ

lek`lìLaL,zeryòaøàa BúBà ïéìéëàîziprzy ixd .zery §¨Ÿ©£¦¦§©§©
:`xnbd zvxzn .ziprzd znlyd `le ,jepig z`xwp 'zeryl'

,eåä éëepç éøz ,àìeò øa àáø øîào`k dxen`d 'zeryl' jepig ¨©¨¨©¨§¥¦¥¨
.lirl `ziixaa dxen`d dnlydl jepige ,`ziixaa

äðùî
äøaeò,zxaern dy` -äçéøäLdee`zne ,mixetkd meia liyaz ¨¨¤¥¦¨

,elk`ldúBà ïéìéëàîepnndLôð áéLzL ãò.dzrc gepzy - ©£¦¦¨©¤¨¦©§¨
dBúBà ïéìéëàî ,äìBçmixetkd meiaïéàé÷a ét ìò,mi`tex ipy - ¤©£¦¦©¦§¦¦

.lk`i `l m` dpkqa `edy exn`yïéìéëàî ,ïéàé÷a íL ïéà íàå§¦¥¨§¦¦©£¦¦
Bîöò ét ìò BúBà,lek`l jixv `edy xne` m` -éc øîàiL ãò- ©¦©§©¤Ÿ©©
.cer jixv epi`y

àøîâ
:xeq` lk`nl dee`znd zxaern oipra `ziixaäøaeò ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨

,øéæç øNa Bà LãB÷ øNa äçéøäLdee`zne ,dlik`a mixeq`d ¤¥¦¨§©¤§©£¦
dligz ,elk`lLek dì ïéáçBz[ea mieehy ilk ,jlt-]áèBøaly £¦¨¨¤

,xya eze`,äét ìò dì ïéçépîeayiizze eze` uevnzy ick ©¦¦¨©¦¨
.dzrcdzòc äáMééúð íàef dvivnaïéìéëàî åàì íàå ,áèeî ¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnïéìéëàî åàì íàå ,áèeî dzòc äáMééúð íàå .dîöò áèBø ¨¤©§¨§¦¦§©§¨©§¨¨§¦¨©£¦¦
dúBàdnøác Eì ïéàL .Bîöò ïneLdxezd zeevnnãîBòL ¨¨©§¤¥§¨¨¤¥

exeqi`aúeëéôLe úBéøò éeléâå äøæ äãBáòî õeç ,Lôð çewt éðôa¦§¥¦©¤¤¥£¨¨¨§¦£¨§¦
.íéîc̈¦

epi` ytp gewity ,`ziixaa xen`l xewnd z` zxxan `xnbd
:el` zexiard zyly dgecïìðî ,äøæ äãBáòiptn zigcp dpi`y £¨¨¨§¨¨

.ytp gewt,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúcdxeza xn`p(d e mixac) §©§¨©¦¡¦¤¤¥
epiide ,'Lc`n lkaE LWtp lkaE Laal lkA Lidl` 'd z` Yad`e'§¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨§Ÿ¤
yie .xzeia jl aiagd xacd on xzei jilr daiag 'd zad` `dzy

,zeywdløîàð íàå ,'Eãàî ìëá' øîàð änì 'ELôð ìëá' øîàð íà¦¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦¤¡©
.'ELôð ìëá' øîàð änì 'Eãàî ìëá'aezkd xikfiy ic ,xnelk §¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§

,'d zad` xear xzeia eilr aiagd xacd z` xeqnl mc`d lry
.jk lk eilr aiag epi`y z` mb xeqnl el yiy rnyp `linne

e ,mzrca mipey mc`d ipa ik ,mdipy xikfd jkitl `l`Eì Lé íà¦¥§
øîàð Cëì ,BðBînî åéìò áéáç BôebL íãàelLé íàå .'ELôð ìëá' ¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨©§§§¦¥

.'Eãàî ìëáe' øîàð Cëì ,Bôebî åéìò áéáç BðBînL íãà Eì,jcnll §¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨¤¡©§¨§Ÿ¤
.xzeia eilr aiagd z` xeqnl mc`l yi ote` lkay

ïì àðî íéîc úëéôLe úBéøò éeléb.ytp gewit iptn zegcp opi`y ¦£¨§¦©¨¦§¨¨
,øîBà éaø ,àéðúcxn`p dcya dqp`py dqxe`n dxrp oipra §©§¨©¦¥

(ek ak mixac)'ebe xac dUrz `l dxrPle'ìò Léà íe÷é øLàk ék §©©£¨Ÿ©£¤¨¨¦©£¤¨¦©
.'äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eäòø,zeywdl yieeðãîì ïéðò äî éëå ¥¥§¨¤¤¥©¨¨©¤§¦¨¦§¨¨©§

enll epl recn -cîoicäñøBànä äøòðì çöBø,qpe`d lr dxhtl ¦¥©§©£¨©§¨¨
.yexita xehtd da xn`p xak ixdeäæ éøä ,àlàd`xp ,gvex - ¤¨£¥¤

y inkàaick wxãnìì,dxrpd lràöîðåick mb dil` ywedy ¨§©¥§¦§¨
zeidlãîì,dxrpn gvex cnl jke .dpnnïzéð äñøBànä äøòp äî ¨¥©©£¨©§¨¨¦¨

mc` lkl zeyxdìéväìelit`BLôðaebxdle ,dixg` scexd ly §©¦¨§©§
,dilr `eai `ly ick('eë) çöBø óà,egvxl exiag xg` scexd ©¥©

dqxe`nd dxrp eli`e .scexd ly eytpa scxpd z` livdl ozip
,xg` oiprl gvexn dcnläî[y myk-]çöBømc`l exn`i m` - ¨¥©

y ixd ,eze` ebxdiy e` exag z` bexdløBáòé ìàå âøäé,ef dxiar ¥¨¥§©©£
oldl x`eank(a"r),äñøBànä äøòð óàleral mc`l exn`i m` - ©©£¨©§¨¨

,bxdiy e` exag zqex`.øBáòé ìàå âøäé¥¨¥§©©£
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ezny in` cenr at sc ± iyily wxt`nei
äðùîïúåà ïéðòî ïéà.lk`n odn repnl oiaiig oi` Ðïúåà ïéëðçîiptl zeryl Ð

jxcy ,xkfl dxyr rax`e dawpl dxyr yly oa ied owxit .owxitl dkenq `idy dpy

dxyr yly zpy jeza epiidc ,cg` meie dxyr mizya zexry izy `iadl zewepiz

ewxt dxyr rax` zpy `vnp ,cg` meie dxyr ylya wepize ,oiyperl dwxit `ide

dkenqd dpy `id dxyr yly zpye ,oiyperl

dpy iptl dpy `id dxyr mizy zpye ,ewxtl

.ewxtl dkenqdíéðù éúù éðôì åà`idy Ð

mipy yly epiidc ,ewxtl jenq mipy izy iptl

,mizy iptl `zyd :jixt `xnbae .owxt iptl

,dpy iptl ,oikpgn :zxn` ,mipy yly epiidc

mizy epiidc.`irain ÐàøîâäìåçáÐ

.gk yeyze yegkäðåîù ïá àðåä áø øîàÐ

,zwepizae ryzl zqpkpe dpny dxary `ixal

mipy rax` ryz zpy iedc ,dizlin miiqnck

.dwxt iptlòùú ïáåzpy dxary dlegl Ð

mipy yly epiidc ,xyr jezl dqpkpe ryz

.zeryl oikpgn ,dwxt iptløùò ïád`ixal Ð

zg` oae xyr cg`l dqpkpe xyr dxary

dxyr mizyl dqpkpe dleg zwepizl dxyr

dqpkpe dxyr mizy oa .opaxcn oinilyn

`idy `ziixe`cn oinilyn dxyr ylyl

.ea zeey dlegde d`ixad ,zwepiza owxitáøå
'åëå øîåà ïîçðÐaxc` ongp ax bilt `l

yxit xne zwepizc ilin yxit xn `l` `ped

.wepizc ilinïðúiptl zeryl eze` oikpgn Ð

.yly epiidc mizy iptle mipy izy epiidc dpy

`ki` ixn`c `ped axle ongp axl `nlya

edciclc ab lr s` ,xn`wck opaxcn dnlyd

mipy rax` `ixad jepig iedivexzl ivn Ð

oikpgn :xn`w ikde ,dlega dlek oizipznl

,mdixac znlyd iptl mipy izy zeryl eze`

xn`wck ,dxez oicc znlyd iptl yly mdy

zwepizd z` oikpgn zixiyr dpyc `ped ax

wxtl dkenqd dpy iptl `idy zeryl dlegd

dxyr mizy zpya `idy mdixac znlyd

wxtl mikenqd mizy iptl epiidc dlegl

.`ziixe`càéù÷ ïðçåé éáøì àìàdicicl Ð

opixn` `dc ,llk oizipzn `nwezin `l

`cg oizipzn `nizc ,`kil opaxcn dnlyd

,ongp axe `ped axc `ail` `pniwe`ck ipzw

ax `niwe`ck `ixaa `tiqe dlega `yixe

`cqgyly ipzw oizipznc `nwez `l inp Ð

mizy xn` opgei iaxe ,dlegl mizye `ixal

.dlegl zg`e `ixalïðçåé éáø êì øîà`l Ð

mizy iptle mizy rnync ,dpy iptl ipzz

dze` oikpgn :`ni` `l` ,mipy yly rnync

.`ixal mizye dlega dwxtl jenq dpyàú
ìàåîù øá äáø àðúã òîùmizy e` dpy Ð

.mizy iptle dpy iptl ipz `le opgei iaxkéáøì
àçéð ïðçåé.`ixal mizye dlegl dpy :dl iwene Ðàéù÷ ïîçð áøìå àðåä áøì àìàax xn` `dc .ied mipy yly edcicl zeryl oikepigay zegte ,`ed zeryl jepig `dc Ð

.mipy izy oikepigay lecb ipzw `ziixae ,zixiyra dze` oikpgny dleg zwepiza `pedäîìùä éðú÷ã êåðéç éàîiptl `ixal mizy mdixacc dnlyd inp ocicle ,mdixacc Ð

e`c dnlyd.dlegl zg` ,`ziixäðùîäçéøäù äøáåò.oipkeqn odipy zlke` dpi` m`e el de`zn `ede liyaz gix gixn xaerd Ðïéàé÷á éô ìòmi`tex ipy exn`i m` Ð

.lke` epi` m` okeqn `edyàøîâùåë.ezvvene ,xya eze` ly ahexa yek dl oiagez .jlt ='åëå êãåàî ìëá øîàð äîì.aiag epi`y oky lke oday aiagd xn`i Ðéë
íå÷é øùàë.aizk dqxe`nd dxrpa Ðäñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîì äî.dfd xacd htyn ok gvexd htynk `edy Ðúåùø ïúéð äñøåàîä äøòð äîdlivdl livnl Ð

.(ak mixac) "dl riyen oi`" aizkck ,dilr `a `ly cr ebxedl df lrea ly eytpa ef zliranòéùåî ùé àä.dreyz iciv lka dpriyei Ðøåáòé ìàå âøäé çöåøexn` m` Ð

jze` bexd` e`l m`e jxiag bexd el.onwl yxtnck ef dxiar xeari l`e bxdi Ðäñøåàîä äøòð óà`id la` .xeari l`e bxdi bxdiz e` jxiag zqex` lera :exn`i m` Ð

.xzq` xacl di`xe ,`id `nlra mler rwxwc ,melk dyer dpi` `idc ,dytp z` xeqnl deevn dpi`
çöåøå
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àìàmdixacc znlydle owxitl jenqc iiepyl ivn `le Ð `iyw ongp axle `ped axl

zwepizl cg` meie mipy dxyr mizy Ð zelcbc wxt rnyn owxitl jenqc ,xn`w

.wepizl cg` meie mipy dxyr ylye

äî`lc i"yx yxit Ð xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp s` xeari l`e bxdi gvex

diytp xqninl `aiign `l idi`c ,bxdiz qxb

oa" wxt seqac `d `gip `dae .`id mler rwxwc

`iqdxt xzq` `de :jixt (a,cr oixcdpq) "xxeq

l`e bxdi zeixr ielib `de jixt `l i`n`e ?i`ed

bxdiz qxb `lc i`nle ?`rpiva elit` xeari

dywnd xity rci zeixr ielib oiprlc ,`gip

`nrhc `iqdxt oiprl la` ,mler rwxw ipdnc

.ipdnc dizrc` wiq` `l myd lelig meyn

:ipyne .i`ed `iqdxt xzq` `de :jixt ikdle

.ipdne ,dzid mler rwxw inp `iqdxt oiprl

,bxdil dl oi` dyrn dcar `lc idi`c rcze

epiid Ð bxdic diteb gvexe opitli gvexn `dc

'eke ith wneq jcic `ncc zifg i`nc meyn

`l i` la` ,dyrn ciarc `kid ilin ipde

wepizd lr elitdl mivexy oebk dyrn ciar

lke ,edebxdi mci lr akri m`e ebxedl ick
ik
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רכה ezny in` cenr at sc ± iyily wxt`nei
äðùîïúåà ïéðòî ïéà.lk`n odn repnl oiaiig oi` Ðïúåà ïéëðçîiptl zeryl Ð

jxcy ,xkfl dxyr rax`e dawpl dxyr yly oa ied owxit .owxitl dkenq `idy dpy

dxyr yly zpy jeza epiidc ,cg` meie dxyr mizya zexry izy `iadl zewepiz

ewxt dxyr rax` zpy `vnp ,cg` meie dxyr ylya wepize ,oiyperl dwxit `ide

dkenqd dpy `id dxyr yly zpye ,oiyperl

dpy iptl dpy `id dxyr mizy zpye ,ewxtl

.ewxtl dkenqdíéðù éúù éðôì åà`idy Ð

mipy yly epiidc ,ewxtl jenq mipy izy iptl

,mizy iptl `zyd :jixt `xnbae .owxt iptl

,dpy iptl ,oikpgn :zxn` ,mipy yly epiidc

mizy epiidc.`irain ÐàøîâäìåçáÐ

.gk yeyze yegkäðåîù ïá àðåä áø øîàÐ

,zwepizae ryzl zqpkpe dpny dxary `ixal

mipy rax` ryz zpy iedc ,dizlin miiqnck

.dwxt iptlòùú ïáåzpy dxary dlegl Ð

mipy yly epiidc ,xyr jezl dqpkpe ryz

.zeryl oikpgn ,dwxt iptløùò ïád`ixal Ð

zg` oae xyr cg`l dqpkpe xyr dxary

dxyr mizyl dqpkpe dleg zwepizl dxyr

dqpkpe dxyr mizy oa .opaxcn oinilyn

`idy `ziixe`cn oinilyn dxyr ylyl

.ea zeey dlegde d`ixad ,zwepiza owxitáøå
'åëå øîåà ïîçðÐaxc` ongp ax bilt `l

yxit xne zwepizc ilin yxit xn `l` `ped

.wepizc ilinïðúiptl zeryl eze` oikpgn Ð

.yly epiidc mizy iptle mipy izy epiidc dpy

`ki` ixn`c `ped axle ongp axl `nlya

edciclc ab lr s` ,xn`wck opaxcn dnlyd

mipy rax` `ixad jepig iedivexzl ivn Ð

oikpgn :xn`w ikde ,dlega dlek oizipznl

,mdixac znlyd iptl mipy izy zeryl eze`

xn`wck ,dxez oicc znlyd iptl yly mdy

zwepizd z` oikpgn zixiyr dpyc `ped ax

wxtl dkenqd dpy iptl `idy zeryl dlegd

dxyr mizy zpya `idy mdixac znlyd

wxtl mikenqd mizy iptl epiidc dlegl

.`ziixe`càéù÷ ïðçåé éáøì àìàdicicl Ð

opixn` `dc ,llk oizipzn `nwezin `l

`cg oizipzn `nizc ,`kil opaxcn dnlyd

,ongp axe `ped axc `ail` `pniwe`ck ipzw

ax `niwe`ck `ixaa `tiqe dlega `yixe

`cqgyly ipzw oizipznc `nwez `l inp Ð

mizy xn` opgei iaxe ,dlegl mizye `ixal

.dlegl zg`e `ixalïðçåé éáø êì øîà`l Ð

mizy iptle mizy rnync ,dpy iptl ipzz

dze` oikpgn :`ni` `l` ,mipy yly rnync

.`ixal mizye dlega dwxtl jenq dpyàú
ìàåîù øá äáø àðúã òîùmizy e` dpy Ð

.mizy iptle dpy iptl ipz `le opgei iaxkéáøì
àçéð ïðçåé.`ixal mizye dlegl dpy :dl iwene Ðàéù÷ ïîçð áøìå àðåä áøì àìàax xn` `dc .ied mipy yly edcicl zeryl oikepigay zegte ,`ed zeryl jepig `dc Ð

.mipy izy oikepigay lecb ipzw `ziixae ,zixiyra dze` oikpgny dleg zwepiza `pedäîìùä éðú÷ã êåðéç éàîiptl `ixal mizy mdixacc dnlyd inp ocicle ,mdixacc Ð

e`c dnlyd.dlegl zg` ,`ziixäðùîäçéøäù äøáåò.oipkeqn odipy zlke` dpi` m`e el de`zn `ede liyaz gix gixn xaerd Ðïéàé÷á éô ìòmi`tex ipy exn`i m` Ð

.lke` epi` m` okeqn `edyàøîâùåë.ezvvene ,xya eze` ly ahexa yek dl oiagez .jlt ='åëå êãåàî ìëá øîàð äîì.aiag epi`y oky lke oday aiagd xn`i Ðéë
íå÷é øùàë.aizk dqxe`nd dxrpa Ðäñøåàîä äøòðì çöåøî åðãîì äî.dfd xacd htyn ok gvexd htynk `edy Ðúåùø ïúéð äñøåàîä äøòð äîdlivdl livnl Ð

.(ak mixac) "dl riyen oi`" aizkck ,dilr `a `ly cr ebxedl df lrea ly eytpa ef zliranòéùåî ùé àä.dreyz iciv lka dpriyei Ðøåáòé ìàå âøäé çöåøexn` m` Ð

jze` bexd` e`l m`e jxiag bexd el.onwl yxtnck ef dxiar xeari l`e bxdi Ðäñøåàîä äøòð óà`id la` .xeari l`e bxdi bxdiz e` jxiag zqex` lera :exn`i m` Ð

.xzq` xacl di`xe ,`id `nlra mler rwxwc ,melk dyer dpi` `idc ,dytp z` xeqnl deevn dpi`
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àìàmdixacc znlydle owxitl jenqc iiepyl ivn `le Ð `iyw ongp axle `ped axl

zwepizl cg` meie mipy dxyr mizy Ð zelcbc wxt rnyn owxitl jenqc ,xn`w

.wepizl cg` meie mipy dxyr ylye

äî`lc i"yx yxit Ð xeari l`e bxdi dqxe`nd dxrp s` xeari l`e bxdi gvex

diytp xqninl `aiign `l idi`c ,bxdiz qxb

oa" wxt seqac `d `gip `dae .`id mler rwxwc

`iqdxt xzq` `de :jixt (a,cr oixcdpq) "xxeq

l`e bxdi zeixr ielib `de jixt `l i`n`e ?i`ed

bxdiz qxb `lc i`nle ?`rpiva elit` xeari

dywnd xity rci zeixr ielib oiprlc ,`gip

`nrhc `iqdxt oiprl la` ,mler rwxw ipdnc

.ipdnc dizrc` wiq` `l myd lelig meyn

:ipyne .i`ed `iqdxt xzq` `de :jixt ikdle

.ipdne ,dzid mler rwxw inp `iqdxt oiprl

,bxdil dl oi` dyrn dcar `lc idi`c rcze

epiid Ð bxdic diteb gvexe opitli gvexn `dc

'eke ith wneq jcic `ncc zifg i`nc meyn

`l i` la` ,dyrn ciarc `kid ilin ipde

wepizd lr elitdl mivexy oebk dyrn ciar

lke ,edebxdi mci lr akri m`e ebxedl ick
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

צריכים בכל יום ללמוד חסידות . . אפילו כאשר לומדים בכל יום זמן קצר, הרי זה צריך להיות חקוק בליבו ונפשו.
ממאמר ב פרשת פינחס ה'תשכ"ז



רכו
ezny ina cenr at sc ± iyily wxt`nei

ïìðî äéôåâ çöåøå.xeari l`e bxdic Ðéàøåã éøî.my xc ip`y xtk ly oehly Ðéàî
éôè ÷îåñ êãéã àîãã úéæç`le "mda ige" meyn `zlin ixynl jizrc i`n xnelk Ð

.zevnd on xzei mewnd iptl l`xyi ly oytp daiagy itl xac ly enrh ,mda zeniy

dliha devnde bxdp l`xyi o`k yiy ,eiykr la` .df digie devnd lhaz :d"awd xn`

ezevn lr xearl mewnd ipira ahii dnl?dnl

l`xyi jxiag mcn xzei eilr aiag jnc didi?

àçøàã äøáåò àéäämixetkd meie dgixdy Ð

.didäì åùåçì`ed mixetkd meiy dpf`a Ð

.wt`zdl lkez ile` ,meidäùéçìàådlaiw Ð

.eze`zn xaerd wqty dyigld z`
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`nc `nlic ith wneq dicic `ncc zifg i`n `nip daxc`c ,bxdil el oi` Ð `peeb i`d ik

lr yi` mewi xy`k" aizk micia bxedy gvexa `xwc `yiwidc :cere .ith wneq icic

rwxwc `iepiy` (a,cr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta biltc `axe 'ebe "ytp egvxe edrx

d`pd el yiy xaca xearl mc`d z` oiqpe`yk :yexit .ip`y envr z`pd :ipyne ,mler

oiprl `l` bilt `l myd lelig `kil envrl

ielib oiprl la` .mler rwxw ipdn `lc `iqdxt

elit` :inp i` .mler rwxw ipdnc dcen zeixr

mrh cer siqen `l` ,bilt `l `iqdxt oiprl

`de mzd jixt `l ikdlc miyxtn yie .ipy

`ipdzin `lc meyn i`ed zeixr ielib xzq`

lri iab ipynck ,`ndef da lihdy ,dxiarn

"dvilg zevn" wxtae .(a,bk) xifpc iriax wxta

.dxiarn `ipdznw `de jixt ik (a,bw zenai)

meyn bxdil dl did `ipdzinc oeike :jk yxtne

`id drx miryx ly ozaeh :ipyne !zeixr ielib

`lc oiprl `cg :`xidp `le .miwicv lv`

ediiexzl d`pd "zeyerd zeytpd ezxkpe" (`,al `nw `aa) "gipnd" wxt opixn`c ab lr s` dexr xeqi` `ki` inp d`pd e`lac `ipdzn `lc i`d ipdn `l dytp xqninl `aiigin

pir ixwinc ab lr s` dkxck `ly oebk `aiigin inp d`pd `la mewn lkn edl zi``lde ?dgayn aezkd dna Ð dnvr livdl dpeekzp m` :cere .zvw dpdiz `ly xyt` i`c :cere .ie

yizdl ick dilr `ay cr mixaca ezlciy `ide mitcexd ede`vni `ly edpinhzy jixv did ,daxc`e .eytp lr gxea did ik ,dbxedl utg did `lc `hiyt :cere !dzyr dnvr jxevl

lgx dwax dxy Ð ld`a miypn edpip o`n ,"jxeaz ld`a miypn" aizkc dnyl `ly devnn dnyl dxiar dlecb dpin lirl opixn`wc meyn xnel yi `l` .oipra gikeny enk egk

lecb did dxrvc i`d ilek d`pd dl ded `l :ipyne !dxiarn `ipdzin `w `de ?ld`a miypn ith dgayn aezkd i`n` :jixte ,odilran zepAdl epeekzp zedn`dy :yexit .d`le¦¨

xifpc `idd` xnel yi 'ek dnyl dxiar dlecb myl oi`y it lr s` ikd inp jixt (`,bw zenai) "dvilg zevn" wxtac ab lr s`e .miwicv lv` `id drx miryx ly ozaehc ,dz`pdn

`l` ieyiw oi`y itl dexra qpe` oi` (a,bp my) "eznai lr `ad" wxt yixa `ax xn`c `dn zezl`yd dywde `x`e zyxta zezl`ya qxeb ok bxdi qxbc i"yx yxity enke jinq `w

seqc `idd ik ,ze`txzdl dl zgkyn :uxize !zrcl `l` ieyiw oi`c oeik oevx `l` `ed qpe` e`l `de xeari l`e bxdi zeixr ielib s` xn`wc ?`ki` in dicica qpe` ok m`e zrcl

zeni :xninl dil dedc eyexitk rnyn `l bxdi oeyle ,ea lraiz l`e zeni cr 'eke dixg` `pih eal dlrde zg` dy`a eipir ozpy cg` mc`a (`,dr oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxt

`l` dyrn dyer oi`c xnel qpe` zprh oi`c xn`w df lre edebxdi ok m` `l` dfn hnyil leki epi`e dexra eze` oiwiacn mixkpdy ixiin `axc `eddc yxit wgvi epiaxe .xeari l`e

aiyg Ð ciar `wc ieyiwd ,dywzi `ly xyt` i` edewiaci m`y envra rceiy oeik ol rnyn `w bxdi l`e xearic `pin` jzrc `wlqe mler rwxw enk dyrn ea miyer mixg`

ynyn il dn ok m` qep`c oeik ,xeht zn ynyne eze` oiwiacnyk ikd elit`e ,aiig zeixra zn ynynd xn`c o`nl `ki`c ab lr s`e .el `a qpe` ici lrc ab lr s` ,dyrn dyerk

iab xn`ck .daexn d`pda yxite ,zhren d`pda yextl el didy :xnel yi cere .xeht zn ynynd :(`,gi) zereayc ipy wxta xn`c dinrhl `ax :xnel yi ?ieyiwa il dn zn xa`a

mr ynynd`pda yxite zhren d`pda yextl el didc meyn aiig zn ynynd xn`c o`nl elit` ,aiig Ð ig xa`a yxite (my df mb) zereayc ipy wxta ,iz`nhp el dxn`e dxedhd

qxb inp i`e ."bxdi" qxb ,ziyixtc i`nl ,`zyde .aiig dywzp aeye edewiacd m` la` .xeht Ð edewiacde xzida ezy`l dywzp m` e` ,zn ynye edewiacd m` ,inp `kd .daexn

bxdi zeixr ielibc ab lr s` ixy qpe`c edl yexcile (a,b) zeaezka jixtc `de .dilr dexrd `iadl dze` oiqp`ny ,dyrn dcarc oebk dnwepe ,`gip Ð bxdiz dqxe`nd dxrp s`

`pngxc .ez`iaa dzin `aiigin `le d`ia ez`ia oi`y ,ixkp z`iaa dytp xqninl `aiigin `lc xzq`ce zeaezkc `idda yxtn did mz epiaxe .eed mler rwxw inp mzd Ð xeari l`e

dxfge ixkpl z`ype dzc dxindy l`xyi zal xizd jk jezne .`nlra dnda z`iak iede "mznxf miqeq znxfe mxya mixeng xya xy`" aizkck miakek caerc dirxfl dixwt`

zxq`pc oeikc :xi`n xa wgvi epiaxl `xidp `le .`l ixkp la` l`xyi z`iaa ilin ipd lreal dxeq` jk lral dxeq`y myk xn`c ab lr s`c .dniiwl Ð xiibzp ixkpde daeyza

."izca` izca` xy`ke" xzq`a oke dlral dxeq` zeytp ici lr ixkp icia dyagpy dy`d :(a,ek) zeaezkc ipy wxta oke ,'ek zevext `ki` (my) zeaezka xn`wck ixkp z`iaa dlral

`ad" wxta dpedkl dxiyk dndal dlrapc ab lr s` ixkpl dlrapy diept dpedkl leqtl oke .lread lr dxqe`l yi inp ikd dnda z`iak `aiyg `l dlra lr dxqe`l iabl :`nl`

ici lr oipwnc opixn` (a,ek dheq) "dqex`" wxtae ixkpc dirxfl dixwt` `pngxc (`,gv my) "oi`yep" wxta xn` qiig oiprl `wece dndak `aiyg `l `nl` ,(a,hp zenai) "eznai lr

jdac `kid ilin ipd "d`nhp `ide dxzqpe" opixn` ik :`nizc edn !dnexzl cg`e lreal cg`e lral cg` ,`pngx xn` "d`nhp `ide dxzqpe" !`hiyt :jixte ,dnexza lqete ixkp

d`ia i`d e`lac oeik `pin` jzrc `wlqc xn`wcn mzdn `kti` wcinl `kile !lreal oicd `ede ,dlral xeq`l d`nhp jiiy ixkp iab elit`c `nl` .ol rnyn `w ,dil `xiq` d`ia

xity `xw mwezin ded xeq` i`c ixkp ezeida lray d`ia ici lr xzen xb ok m`e d`ia dze` ici lr dxqe`l `xw jixv `l diteb ixkpc llkn ,lrac dilr `xqzin `l dil `xiq`

ixkp z`iaa dzin xeqi` `ki`c oeik dnize ixkpl lrail dxeq` `idy ixkp ezeida epiid dilr `xqzin ded (`l) d`ia jd e`lac xiibziykl d`ia i`da dilr `xqzine ixkpa elit`

dyxib `l dnl Ð ikd `niz `l i`c .ezy` dzidy hb ici lr mqxtzie jlnl xacd rcei ot `xi did :xnel yie ?l`xyi llk zlvdl dz`ay drya xzq` z` ikcxn yxib `l dnl

`d :xn`z m`e .yxbzzy xg`n dnr dpzn did `ly (a,gi) "`ian did" wxt dheqa gkenck zepf z`iaa `xqzin `l ezyexb xifgnc ?jk xg` dpxifgie dze`ia eilr xq`z `ly ick

`l dxrple" aizkc dixht `pngx qpe` :dlr jixte ,dicic dndal degzyde mixkp edeqp`y oebk yxtnc xeq`c qpe`a carp iab (`,cp) "l`rnyi iax" wxt dxf dcear zkqna xn`wc

`kil dxf dcear iptl mixkp ettkac ,`ed dyrn dyer dxf dcearl degzyne envr xeqnl aiig dyrn dyer la` ,ixii` `wec mler rwxwa `xw `d ?`iyew i`ne "xac dyrz

`l` ely `edy xac xqe` mc` o`k oi` ok m`c :cere .epi` Ð dxf dcear ipta eizern lhepe dgey oirk ,degzynk d`xp elit`e ,degzyn df oi`e car icin e`l ok m`c dinewe`l

ikdc :xnel yie .jka zxq`p dzid m` ,dxf dcearl eznda mixqe`d md eznew mittekd mixkpdaiiginc ab lr s` oic zia zzinn dixhtc oeike dzinn dixht `pngx qpe` ,eyexit

dxrp `xw i`da ywzi` `dc icin dcar `l dxrpc ab lr s` ,dyrn dyera elit` qpe`a dzinn xehtc `xw i`dn sili xitye ,dcear jda xq`il carp aiyg `l Ð envr xeqnl

zngn carica dcar dyrn ziiyray ,dxrple `xw xn`w i`dae .dyrn ziiyra `id bxdiz e` lread bxdi dxrp s` ,dyrn ziiyra Ð xeari l`e bxdi gvex dn ,gvexl dqxe`nd

Ð caerd xhtin caricac oeik :`xif iax xaqwe ,dyrn ziiyra elit` carica exhetl dipin slinl `ki` edebxdi `ly ick dxf dcearl degzyn oicd `ede .xac dyrz `l Ð qpe`

oi`y it lr s` Ð zedl` zlaw myl yexita degzydy del`a dilawc `axle del`a dilaw `lc ab lr s` ,iia`l aiig did dzin qpe`a `ly it lr s` dcear `da carp xqzin `l

zzin oiprl dil rnync :xnel yi cere .dzinn xehtc ab lr s` carp xity aiygc `xif iaxl dil xcdn `axe .minyay eia`l eale zedl` myl caery yxtn eitay oiey eale eit

Ð "xac dyrz `l dxrple" aizkck ,oic zia zzinn qpe` mzd xhtyke ,mler rwxw `iedc ab lr s` zaiig oevxa dy` `dc dyrn ciar `ll dyrn ciar oia welig oi`c oic zia
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עבודת הצדיקים היא בבחינת גבול, שזוהי האהבה דבכל לבבך ובכל נפשך.
ממאמר א פרשת פינחס ה'תשכ"ז
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר מנחם נחום שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה כו' מהו"ר שלמה זלמן שי' 

העכט קבלתי הפ"נ שלו בעד בנו מאיר זאב בן אסתר שנמצא כעת בקארעא:

לכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אקרא את הפ"נ ויהי רצון שיוכל 

לבשרני טובות בזה בהקדם.

רואה הנני על הגליון של ביהכ"נ בני ישראל, שהוא המזכיר שלהם, ובטח כמנהג אה"ב, הרי 

המזכיר הוא רוח החי' של ביהכ"נ, ובו תלוי אופן החיות של ביהכ"נ, ומה שנוגע ביותר הוא בעניני 

בעניני התפלה במוצש"ק  ואופן ההנהגה  ברבים  יש שם שיעורים  ביהכ"נ, אם  החיים הרוחניים של 

ויו"ט וכו'. ואף שבטח למותר להעירו על חש]יב[ות ענין זה, אבל נשען הנני על מרז"ל אין מזרזין אלא 

למזורזין כו'.

והנני בזה להעירו על גודל הענין של אמירת היום תהלים )כפי שנחלק לימי החדש( בכל יום 

אחר תפלת שחרית, ולהשתדל אשר תפלת ערבית במוצש"ק תהי' באופן כזה שלא יבואו ח"ו לגרם 

חלול ש"ק, ועל גודל החשיבות שהאבלים ר"ל הבאים לומר קדיש יניחו ג"כ תפילין, אשר פעמים רבות 

זוהי הדרך להרגילם בהנחת תפילין למשך ימי חייהם, וכו' וכו' ועוד פרטים כאלו שיוכל כבודו למצוא 

יוכל להוסיף  ידי כל פרטים אלו  על אתר בידעו תנאי המקום ואופני המתפללים בביהכ"נ, אשר על 

אז  ועפ"י הפתגם מכ"ק מו"ח אדמו"ר,  אידן,  לעבעדיקע  פאר  זיי  ומתפללי', מאכן  להביהכ"נ  חיות 

דער אויבערשטער בלייבט ניט קיין בעל חוב, ומשלם מדה כנגד מדה, מה שנותן חיים ארוכים ותוספת 

חיים לכל העובדים בענינים הנ"ל אשר הם וב"ב יחיו יתברכו ע"י נר מצוה ותורה אור ודרך חיים לכל 

המצטרך להם.

בטח יודיעני טובות ע"ד בנו שי' ואסיים בפ"ש לכל המתפללים שי' ולומר להם אשר ביהכ"נ 

נקרא בפי רז"ל מקדש מעט, וע"י ההנהגה המתאמת במקדש מעט ה"ז הכנה והקדמה להחיש בנין בית 

המקדש השלישי ע"י משיח צדקנו בב"א.

בברכה.

מוסג"פ הקבלה על נדבתו, שנמסרה ללשכת חשאין, שזהו מהמעלות החשובות במצות הצדקה.
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ezny ina cenr bt sc ± iyily wxt`nei

àèéùô ïéìåçá øùôà.dil opipwznc Ðúáùá àëéøö àìxeq`y zay `ed elit`y Ð

.milah edelik`i `le deyixti xyrne dnexz yixtdláå÷ð åðéàù õéöòálahc Ð

`le zeayd dgciy opireny` ,opaxc zaya zexyrn zyxtdc zeaye ,opaxcn ely

.`peeb i`d ik `ziixe`c lah inp ixynl ez`c ,opaxc lah edelik`iàéä éàðú àîéì
opipwzn oilega xyt`ca xn`c daxc jd Ð

zaya dnexz zyxtdc zeay opigce dil

.opaxc aewp epi`y uivrc lah zlik` inwn

àôåø åì ïéøå÷.zaya Ðúìåâðøú åì ïéòøå÷å
.ez`etx `id efy ,dknd lr zzl Ðåì ïéææåâå

ïéùéøë.elik`dl xaegnd on Ðïéùéøë=

.izxkàîéìiaxa xfrl` iax daxc `d Ð

zaya dnexz el oiyixtn xn`c `id oerny

iax `le .wxi oebk ,opaxc lah edelik`i l`e

.xyrl jixv oi` xn`d ,iax i`càì ïàë ãò
ïðáøã ÷øé øùòî ïéðòì àìà éáø øîà÷Ð

obc la` .`ziixe`c laha slgin `lc

uivra s`c dcen iax elit` `ed `ziixe`c

.`ziixe`ca slginc xyrn aewp epi`yàð åàø
éðéò åøåà éë.aizk ozpedia Ð:ïðéñøâ éëä

.äéæçà ñåîìåá åàì íúäã øáãì äéàø ïéà éàî
øéøâ øøâî.oearx ze`zl ald z` jiynn Ð

ìëàéå.dliac glt el epzie xcde ,mgl Ð

äéìà.c`n ony xya Ðäðàú ìù äçøæîìzevg cr xwad on my dkn ynydy Ð

.ixtd z` wznn ynyde ,meidãâîîå.mipcrn oeyl Ðäéçô÷exkk lhpe e`tk Ð

.epnidirve ibla edexcd`dwizne yac ly oipibl edetiwde xird ipa edeaaq Ð

.oiliyaz ly zexrweàîùá ÷ééã.xerk m` d`p m` ziad lra ly enya Ðåîéìùà
åäééñéë äéìelv` eciwtde did zay axr Ð

.mqikéùîù éáã.zezay iaxr ly Ðúéì
àùîî åäáxdxdn dgepna mc`y jezn Ð

jli `ly ezegcl did oeekzne ,zenelg d`exe

.eplhieäéîôùà éçôìè åæçlr miycr e`x =

.entyåäúéáãì àðîéñ åáäéxn` jilra Ð

meid mzlk`y oniq jl dfe ,epiqik epl ipzzy

.miycrøéæç øùá åìéëàä íéðåùàø íéîÐ

mixac l`xyil xken did l`xyi wcpet

xifg xya mixkpl xkene mlik`ne mixzend

lhp `ly ed`xe wcpetl l`xyi `a .lyean

.xifg xya eiptl ozpe ,lek`l aqdyk eiciíéî
ùôðä úà åâøä íéðåøçàly ezy` `id ef Ð

mici milhepd jxc mipexg` min lhp eli`y df

eid `le ,zegteh micia mnty z` gpwl

.oi`xp miycrúåçåøñ åéðæàåzelecb Ð

.ohnl zeletkeåá úå÷çùîea ze`xn Ð

.wegyl mdityk
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc `nei(ycew zay meil)

m` :dax ixac lr ddnz `xnbdøLôàdleglïéleçaixd ,ocal ¤§¨©¦
àèéLtyxtl dax jixv did `le ,dligz dnexz odn miyixtny §¦¨

:`xnbd zvxzn .z`fàëéøö àì`l` ok eprinydl dax.úaLa Ÿ§¦¨§©¨
dlegl ,zaya zexyrne zenexz yixtdl xeq`y it lr s`y

:dywne `xnbd zxfeg .lah edelik`i `ly ick ,xzenénð úaLa§©¨©¦
.àèéLtxeqi` ixdy,ìeèìè,zaya mexzl xeq` ezngny §¦¨¦§

,àeä ïðaøcîdxez xeqi`n rpnidl ick eilr xearl sicr i`ceae ¦§©¨¨
:`xnbd zvxzn .lah lyéàîa àëäa ,ïðé÷ñòelcby zexit ¨¨§©©§¦¨§

a,áe÷ð BðéàL õéöòn wx xeq` elahy.ïðaøc,dax eprinyde ¨¦¤¥¨§©¨¨
jxevl zaya zexyrne zenexz zyxtd xeqi` lr xearl sicry
lek`l `eai `ly ick ,opaxc lah xeqi` lr xearl `le ,dlegd
ote`a `l` `niz oae `nw `pz ewlgp `le .`ziixe`c lahn mb

c ,dlegd ly ekxv ick oilega eidi `l dyxtdd xg`yøîoa-] ©
[`nizøeîç ìáè øáñ,dnexz xeqi`nøîe[`nw `pz-]øáñ ¨©¤¤¨©¨©

yäøeîç äîeøz.xzei §¨£¨
:`xnbd zxxanàéä éàpz àîéìmiielz dax ixacy xn`p m`d - ¥¨©¨¥¦

.mi`pz zwelgnaLçð BëLpL éî ,àéðúc,zayaàôBø Bì ïéøB÷ §©§¨¦¤§¨¨¨¦¥
elit`íB÷îì íB÷nî,megzl uegn -úìBâðøzä úà Bì ïéòø÷îe ¦¨§¨§¨§¦¤©©§§¤

,[ez`etx jky] dknd lr dpnn zzlïéLéøkä úà Bì ïéææBâå§§¦¤©§¦¦
mixeq` el` mixacy elit`e ,elik`dl ick xaegnd on [izxk-]

.zayaBúBà ïéìéëàîeoiyixkd onéøö ïéàåéaø .éaø éøác ,øNòì C ©£¦¦§¥¨¦§©¥¦§¥©¦©¦
ïBòîL éaøa øæòìàe wlegìëàé àì ,øîBàodn.øNòiL ãòoi` ixde ¤§¨¨§©¦¦§¥ŸŸ©©¤§©¥

ok m` ,wxi lkk ,opaxcn `l` xyrna miaiig oiyixkàîéð¥¨
k ,zaya dlegl mipwzn opaxc lah elit`y dax zhiyyéaø©¦

àìå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìàk.éaø`l` xyrn epi` ,iaxly oeik ¤§¨¨§©¦¦§¦§Ÿ©¦
.lahd on lke`

:`xnbd dgecàîéz eléôàk xaeq daxy.éaøikøîà÷ àì ïàk ãò £¦¥¨©¦©¨Ÿ¨¨©
íúä éaø,zaya xyri `le lah lk`iy ,oiyixka -ïéðòì àlà ©¦¨¨¤¨§¦§©

,÷øé øNòîn elah xeqi`y,ïðaøclwdl `eaiy yeygl oi`e ©§©¨¨§©¨¨
.el dnec epi`y ,`ziixe`c laha mb lek`l,ïâc øNòîa ìáà£¨§©§©¨¨

àeä àúééøBàc ìáècon exeqi` xwiry -,dxezdäãBî éaø eléôà §¤¤§©§¨£¦©¦¤
,opaxcn `l` xyrna aiig epi`e aewp epi`y uivra gnv m` mby

,mrhde .lke` jk xg`e xyrnyBðéàL õéöòa déì úéøL éàc§¦¨¥¥§¨¦¤¥
éúà ,áe÷ðe zerhlìëéîìs`,áe÷ð àeäL õéöòaon exeqi`y ¨¨¥§¥©§¨¦¤¨

.dxezd
ñBîìea BæçàL éî ,ïðaø eðz,eipir edkeéðéî ìëå Lác BúBà ïéìéëàî ¨©¨¨¦¤£¨§©£¦¦§©§¨¦¥

,ä÷éúîmeyn.íãà ìL åéðéò øBàî ïéøéàî ä÷éúî éðéî ìëå LácäL §¦¨¤©§©§¨¦¥§¦¨§¦¦§¥¨¤¨¨
øácì äéàø ïéàL ét ìò óàåz` mixi`n dwizn ipin lke yacdy §©©¦¤¥§¨¨©¨¨

,mipirdøácì øëæle`y zreay lr ozpedi xary dryay .yi ¥¤©¨¨
xn` ,yac lk`e ,eia` jlnd(hk ci '` l`eny)éðéò eøà ék àð eàø'§¨¦Ÿ¥©

éàîe :àøîâä úìàåù .'äfä Lác èòî ézîòè ék`ziixad dxn`y ¦¨©§¦§©§©©¤©
,'øácì äéàø ïéàL ét ìò óà'.eipir exe`y yxetn weqta ixd ©©¦¤¥§¨¨©¨¨

oeik :`xnbd zvxzníúäcozpedi lv` -,déæçà ñBîìea åàì`l` §¨¨¨§©£¥
.dxenb di`x ef oi` jkitl ,qenlea efg`y ink yg wx

:`ziixad ixac z` dliabn `xnbdeðL àì ,éiaà øîàipiny ¨©©©¥Ÿ¨
,mipird z` mixi`n dwiznàlàmlke`ykäìéëà øçàì.zxg` ¤¨§©©£¦¨

ìáàmlke` m`øéøb øøâî ,äìéëà íãB÷dee`zne eal z` jyen - £¨¤£¦¨¦§©¨¦
.cer lek`láéúëcwlnr mr cec znglna(ai-`i l '` l`eny), ¦§¦

ìëàiå íçì Bì eðziå ãåc ìà Búà eç÷iå ,äãNa éøöî Léà eàöîiå'©¦§§¦¦§¦©¨¤©¦§Ÿ¤¨¦©¦§¤¤©Ÿ©
Bçeø áLzå ìëàiå íé÷nö éðLe äìác çìô Bì eðziå ,íéî eä÷Liå©©§ª¨¦©¦§¤©§¥¨§¥¦ª¦©Ÿ©©¨¨

ìL íéî äúL àìå íçì ìëà àì ék ,åéìàìLe íéîé äL.'úBìéì äL ¥¨¦Ÿ¨©¤¤§Ÿ¨¨©¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ¨¥
ipin edelik`d jk xg` wxe ,mgl lek`l el epzp dligzy ,ixd

.epearx hiwydl [dlac] dwizn
:qenleal zetqep ze`etxBæçàL éî ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥¦¤£¨

äéìà BúBà ïéìéëàî ,ñBîìea,oney daxd ea yiy ,yakd apf - §©£¦¦©§¨
leah `edyk,øîà òùBäé áøc déøa àðeä áø .Láãamilik`n ¦§©©¨§¥§©§ª©¨©

eze`øòNc éçî÷ eléôà ,øîà àtt áø .Láãa äi÷ð úìBñ óàé ©¤§¦¨¦§©©¨¨¨©£¦¦§¥§©£¥
àLáéãa.yaca mixery gnw - §¦§¨

ìL dçøæîì ézöøå ,ñBîìea éðæçà úçà íòt ,ïðçBé éaø øîàur ¨©©¦¨¨©©©©£¨©¦§§©§¦§¦§¨¨¤
äðàzynyd ik ,xzeia miwezn md df cvay .eizexitn izlk`e §¥¨

.meid zevg cre xweadn my zcweiéîöòa ézîéi÷åxen`d z` §¦©§¦§©§¦
(ai f zldw).'äéìòá äiçz äîëçä'izcnly dnkgd ,xnelk ©¨§¨§©¤§¨¤¨

.ipziigdíòè íBòèì äöBøä ,óñBé áø éðúcly aehäpôé äðàz §¨¥©¥¨¤¦§©©§¥¨¦§¤
øîàpL ,dçøæîì(ci bl mixac)'LîL úàeáz ãânîe'leny d`eazd - §¦§¨¨¤¤¡©¦¤¤§Ÿ¨¤

.zpcerne zwzenn ynyd
àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé éaø,jxca mikldn eid - ©¦§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨

rztleäòBøì déçt÷ .äãeäé éaøì ñBîìea déæçàdcedi iax dtk - ©£¥§§©¦§¨©§¥§¤
e ,my didy drexd lràzôéøì déìëàick ,engl xkk z` lk`e - ¨§¥§¦§¨

.ze`txzdlzçt÷ ,éñBé éaø déì øîàzcqtd -eèî ék .äòBøä úà ¨©¥©¦¥¦©§¨¤¨¤¦¨
àúîì,xirl e`a xy`k -éâìa eäeøãäà .éñBé éaøì ñBîìea déæçà §¨¨©£¥§§©¦¥©©§§¨¥

éòöåick ,miliyaze dwizn ipin mr zexrwa xird ipa edetiwd - §¨¥
.`txzie lk`iyäãeäé éaø déì øîà,iqei iaxlézçt÷ éðàwxúà ¨©¥©¦§¨£¦¦©§¦¤

å ,äòBøäeli`.dlek øéòä úà zçt÷ äzà ¨¤§©¨¦©§¨¤¨¦¨
zra rxi`y sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:iqei iax mr dcedi iax jldyeúå,ztqep mrta -éaøå øéàî éaø §©¦¥¦§©¦
àîLa ÷ééã äåä øéàî éaø .àçøBàa éìæà à÷ eåä éñBé éaøå äãeäé§¨§©¦¥¨¨¨§¥§§¨©¦¥¦£¨¨¥¦§¨
m` df it lr xikdle mc` ipa zenya wcwcl libx did -

eli`e ,mixerk e` mi`p mdiyrné÷ééc eåä àì éñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥Ÿ£¨§¥
àîLa.jkl miyyeg eid `l -àzëec àeääì eèî ékeribdyk - ¦§¨¦¨§©§¨

xre ,mewn eze`l,did zay aàæétLeà eòa,oell mewn eywia - ¨§¦¨
eBì eøîà .eäì eáäé,ziad lra z` mi`pzd el`y -øîà ,EîM äî ¨£§¨§©¦§¨©

øîà .øBãék eäì,envrl xi`n iax,àeä òLø íãà dpéî òîL §¦¨©§©¦¨¨¨¨¨
øîàpL(k al mixac),'änä úëtäz øBã ék'.xecik oeylnäãeäé éaø ¤¤¡©¦©§ªŸ¥¨©¦§¨

eäééñék déì eîéìLà éñBé éaøå,mtqk z` elv` eciwtd -øéàî éaø §©¦¥©§¦¥¦©§©¦¥¦
ìæà .déñék déì íéìLà àì,xi`n iaxdeáàc déøáé÷ éa déáúBà- Ÿ©§¦¥¦¥¨©§¥¥¦§¥©£©

,dlila .xecik ia` ly exaw lv` eqik z` oinhddéì éæçúà¦§£¥¥
déîìçael xn`e ,melga epal xecik ly eia` d`xp -ìé÷L àz §¤§¥¨§¦

àøáb àeääc àLéøà çðîc àñéklv` gpeny qikd z` gwe `a - ¦¨§©©©¥¨§©©§¨
.[elv` epiid] mc` eze` ly ey`xeäì øîà ,øçîì,mi`pzl xecik §¨¨¨©§

àLnî eäa úéì éLîL éác àîìç ,déì éøîà .éàîìça éì éæçúà éëä̈¦¦§£¥¦§¤§¨¦¨§¥¥¤§¨§¥¦§¥¥§©¨¨
oi` ,zezay ilila mleg mc`y zenelg -.ynn mdaéaø ìæà̈©©¦

déøèðå øéàîeqik lr xny -àîBé élekyyg ik ,zay i`ven cr ¥¦§©§¥¥¨
,eplhie dld `eaiyåf`déúééà.e`iade elhp -Bì eøîà øçîìiax §©§¥§¨¨¨§

,xecikl iqei iaxe dcediïñék ïì áäepcwtdy epqik z` ayd - ©¨¦¨
e xecik ygik .jlv`éaø eäì øîà .íìBòî íéøác eéä àì ,eäì øîà̈©§Ÿ¨§¨¦¥¨¨©§©¦

øéàî,iqei iaxe dcedi iaxldéì eøîà .àîLa eúé÷ééc àì éànà ¥¦©©Ÿ¨§¦¦§¨¨§¥
øî ïì zøîà àì éànà.epnn xnyidleäì øîà,xi`n iaxøîéà ©©Ÿ¨§©§¨©¨©§¥©

àðà éøîàc`l` epi` ,mc` ly enya wcwcl xne` ip`y dn - §¨§¦£¨
,àLLçla`é÷eæçà,i`ce ryxk ewifgdl -éøîà éîxidf`y ick £¨¨©§¥¦¨§¦

,seqal .eiptn mixg`eäeëLî,mixaca xecik z` minkgd §¨
àúeðçì eäeìéiòåmye ,zepgl edeqipkde -déîôNà éçôìè eæç- §©§©£¨£§¨§¥©§¨¥

.dpexg`d ezcerqn exzepy ,entya miycr e`xeáäéå eìæà̈§§¨£
eäúéáãì àðnéñdeiv dlray ,dl exn`y .ezy`l oniq epzp - ¦¨¨¦§¦§

xn` ,mgly ok`y oniqke .mtqk z` mdl ozzymeid elk`ny
,miycr did.eúééàå eäééñéëì eäeì÷Le,xecik ok rnyykìæà §¨§¦©§§©§¨©

déúzéàì déìè÷å ,eäéàz` mdl dpzpy lr ,ezy` z` bxde - ¦§©§¥§¦§¥
.mtqk

(ïðúã) eðééä,[àéðúc]zlihpa zexidf i`íéðBLàø íéîiptl] ©§§©§¨©¦¦¦
,[dcerqdeìéëàäedelik`iy lflfnl enxb -.øéæç øNadidy ¤¡¦§©£¦

mixkple ,dlik`a mixzend xac xken did l`xyily ,i`pqk`
iptl eici lhp `le ,eziipqk`l l`xyi `a mrte .mixeq` mixac
.xifg xya lek`l el ozpe ixkp `edy i`pqk`d xaqe ,dlik`d

zlihpa zexidf i`eíéðBøçà íéî,[dcerqd xg`l]Lôpä úà eâøä ©¦©£¦¨§¤©¤¤
min lhep did eli` oky .xecik ly ezy` bxdizy enxb -
on [milhepd jxck] enty z` gpwn mb did i`cea ,mipexg`
.dbxed did `le ezy`l mipniq mipzep eid `le ,lk`y miycrd
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‡Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ל). י, ˜CÏB(ישעיה ÈÏ‰ˆ : «ƒ«»««¬»»««¬ƒ≈
ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L „Ú ,Ï‡¯NÈÏ e‰ÈÚLÈ ¯Ó‡ ,ÌÈlb ˙a««ƒ»«¿«¿»¿ƒ¿»≈«∆«∆¿ƒ
CÏB˜ ÈÏ‰ˆ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈¬«»ƒ«¬ƒ≈
,ÌÈlb ˙a .˙BiÒÎ Èz·a CÏB˜ ÈÏ‰ˆ ,‰¯B˙ È¯·„a¿ƒ¿≈»«¬ƒ≈¿»≈¿≈ƒ««ƒ
ÔÈÓiÒÓ Ì‰È˙B·‡ Ck ,Ìia ÔÈÓiÒÓ eÏl‰ ÌÈlb ‰Ó««ƒ«»¿À»ƒ«»»¬≈∆¿À»ƒ

.ÌÏBÚa
‰ÎÈ‡˙ÏÈ‚ÓÏ‰·¯˘¯„Ó

»»

,È‡ÂÏ‚c ÔB‰z¯a ,ÌÈÏBb ˙a ,ÌÈlb ˙a ,¯Á‡ ¯·c»»«≈««ƒ«ƒ¿«¿¿«¿»≈
Ba ·e˙kL B˙B‡ ,Ì‰¯·‡ ÏL Bza(י יב, È‰ÈÂ(בראשית : ƒ∆«¿»»∆»«¿ƒ

˜ÁˆÈ ÏL Bza .‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú»̄»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ¿»
Ba ·e˙kL(א כו, ‡·CÏÓÈ(בראשית Ï‡ ˜ÁˆÈ CÏiÂ : ∆»«≈∆ƒ¿»∆¬ƒ∆∆

·e˙kL ·˜ÚÈ ÏL Bza .‰¯¯b ÌÈzLÏt CÏÓ∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ∆«¬…∆»
Ba(ה כח, ‡¯Ì.(בראשית ‰ct CÏiÂ ל): י, :(ישעיה «≈∆«∆»¬»

,‰¯B˙ È¯·„Ï È·ÈL˜‰ ,È˙BˆÓÏ È·ÈL˜‰ ,È·ÈL˜‰«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈»
ÌÈNÚÓe ˙B˜„ˆÏ È·ÈL˜‰ ,‰‡e· È¯·„Ï È·ÈL˜‰«¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒƒƒ¿»«¬ƒ

.ÌÈ·BË(ל י, ‰‡(ישעיה ,‰LÈÏ ,Â‡Ï Ì‡Â ,‰LÈÏ : ƒ«¿»¿ƒ»«¿»»
·È˙Îc ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,CÏÚ ˜ÈÏÒ ‰È¯‡«¿≈»≈¬»∆¿«¿∆«»»»ƒ¿ƒ

dÈa(ז ד, BÎaqÓ.(ירמיה ‰È¯‡ ‰ÏÚ ל): י, iÚ‰,(ישעיה : ≈»»«¿≈ƒÀ¿¬ƒ»
‰iÚ .‰‡e· È¯·cÓ ‰iÚ .ÌÈ˜Ècv‰ ÔÓ ‰iÚ¬ƒ»ƒ««ƒƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈¿»¬ƒ»

.ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ י ל)(ישעיה ,Ì‡Â ,˙B˙Ú : ƒƒ¿«¬ƒƒ¬»¿ƒ
,CÈÏÚ ‡a˙Óe È˙‡ ‡˙B˙Ú ‡‰ ,˙B˙Ú ,Â‡Ï»¬»»«¿»»≈ƒ¿«≈¬ƒ

·È˙Îc(א א, ÔÓ(ירמיה e‰i˜ÏÁ Ôa e‰ÈÓ¯È È¯·c : ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ
,˙eÚ¯t‰ ‡aL ÔÂÈk ,'Â‚Â ˙B˙Úa ¯L‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¬∆«¬»≈»∆»«À¿»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜≈¬≈∆≈»

·Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יא). ט, ‰‡LÈ(ירמיה ÈÓ : «ƒ«»««¬»»«ƒ»ƒ
,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,'Â‚Â ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ ÌÎÁ‰∆»»¿»≈∆…»≈«ƒƒ¿«»
Úc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÔÓB˜nÓ ˙BLÏ˙ ˙B¯ÈÚ ˙È‡¯ Ì‡ƒ»ƒ»¬»ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈«
,ÌÈLÓ ¯ÎN·e ÌÈ¯ÙBÒ ¯ÎNa e˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ

¯Ó‡pL(יא ט, ‰'(ירמיה ¯Ó‡iÂ ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ : ∆∆¡««»»¿»»»∆«…∆
Èq‡ Èa¯Ï ÁlLÓ ‰Â‰ Èa¯ .È˙¯Bz ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ«»¿»∆»ƒ«ƒ¬»¿««¿«ƒ«≈
,Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡„ ‡˙ÈÈ¯˜ Ôe˜˙ÈÂ Ôe˜tÈc Èn‡ Èa¯Ïe¿«ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
È¯BË ÔÏ e˙ÈÈ‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡Â ‡˙ÈÈ¯˜Ï ÔÈÏÚ ÔBÂ‰Â«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿≈
,‡¯ËÒÂ ‡z¯hÓ LÈ¯ ÔB‰Ï e˙ÈÈÓ ÔBÂ‰Â ,‡z¯«̃¿»«¬«¿¿≈««¿»¿«¿≈»
È·B¯Á ÔÈl‡ ,‡z¯˜ È¯BË ÔÈl‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡ ÔBÂ‰Â«¬»¿ƒ¿ƒ≈¿≈«¿»ƒ≈¬≈
e¯Ó‡ ‡z¯˜ È¯BË Ôep‡ Ô‡Óe ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,‡z¯«̃¿»»¿¿«ƒ¿≈«¿»»¿
ÌÈLÓe ÌÈ‚B‰ Ì‰L ,ÌÈLÓe ÌÈ¯ÙBÒ el‡ Ì‰Ï»∆≈¿ƒ«¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒ
ÌL ÏÚ ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ¯nLÓe¿«¿ƒ∆«»«««¿»«≈

¯Ó‡pL(ח א, ‰e‡(יהושע ÔÎÂ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿≈
¯ÓB‡(א קכז, ¯Èa(תהלים .'Â‚Â ˙È· ‰·È ‡Ï '‰ Ì‡ : ≈ƒ…ƒ¿∆«ƒ«ƒ

˜ÁˆÈ Èa¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»
˙„B·Ú ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯zeL eÈˆÓ ,È¯Ó‡»¿≈»ƒ∆ƒ≈«»»«¬«
‡ÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«ƒ¬»¿«¿ƒ»ƒ¿…
‰„·‡ ‰Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰Ò‡Ó ÏÚ ¯zÂƒ≈«»√»∆»∆∆¡««»»¿»

ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÚ ,ı¯‡‰»»∆«¬«»ƒ¿«ƒ¬»¿«
˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»∆»«»¿»∆
‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .È˙¯Bz»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒƒ»««»

·È˙k ,È¯Ó‡(יא טז, Ï‡(ירמיה È˙¯Bz ˙‡Â e·ÊÚ È˙‡Â : »¿≈¿ƒ¿…ƒ»»¿∆»ƒ…
·ÊÚ È˙B‡ È‡ÂÏ‰ ,e¯ÓLeÈ‰L CBzÓ ,e¯ÓL È˙¯B˙Â e »»«¿«ƒ»»¿»ƒ»»ƒ∆»

·¯ .·ËeÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ daL ¯B‡n‰ da ÔÈ˜qÚ˙Óƒ¿«¿ƒ»«»∆»»»«¬ƒ»¿»«
dÓLÏ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz „ÓÏ ¯Ó‡ ‡e‰»»«¿…»««ƒ∆…ƒ¿»

.dÓLÏ ‡a ‰ÓLÏ ‡ÏL CBznL∆ƒ∆…ƒ¿»»ƒ¿»

˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»«≈
ÏL dBaÏÚÓ ˙Bi¯aÏ Ì‰Ï ÈB‡ ˙¯ÓB‡Â ·¯BÁ ¯‰Ó≈«≈¿∆∆»∆«¿ƒ≈∆¿»∆
,Èn‡ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa dÏ Èz Ï‡eÓL .‰¯Bz»¿≈»≈»¿≈«ƒ¿≈««≈
‰ÚLa ,˙ÁÏˆÓ d˙¯Ê‚e ‰¯Êb ˙¯ÊBb ˙eÎÏn‰ È˙ÓÈ‡≈»«««¿∆∆¿≈»¿≈»»«¿««¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆¬»

·È˙Î„(יב ח, ÚLÙa,(דניאל „ÈÓz‰ ÏÚ Ô˙pz ‡·ˆÂ : ƒ¿ƒ¿»»ƒ»≈««»ƒ¿»«
¯Ó‡pL ,˙BiÎÏÓ ‡l‡ ‡·ˆ ÔÈ‡(כא כד, ÙÈ˜„(ישעיה : ≈»»∆»«¿À∆∆¡«ƒ¿…

el‡ ,„ÈÓz‰ ,'Â‚Â ÌB¯na ÌB¯n‰ ‡·ˆ ÏÚ '‰«¿»«»«»«»ƒ≈
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ(ח א, ÏÈÏÂ‰.(יהושע ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»«¿»

Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk ,‰¯Bz ÏL dÚLÙa ,ÚLÙa¿»«¿ƒ¿»∆»»¿«∆ƒ¿»≈
˙¯ÊBb ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆««¿ƒ∆∆

¯Ó‡pL ,˙ÁÏˆÓe(יב ח, ‡¯ˆ‰(דניאל ˙Ó‡ CÏL˙Â : «¿««∆∆¡«¿«¿≈¡∆«¿»
¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(כג כג, :(משלי ¿≈¡∆∆»»∆∆¡«

ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c zÎÏL‰ Ì‡ ,¯kÓz Ï‡Â ‰˜ ˙Ó‡¡∆¿≈¿«ƒ¿…ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈»»»∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙eÎÏn‰ ‰ÁÈÏˆ‰ „iÓ(יב ח, :(דניאל ƒ»ƒ¿ƒ»««¿¬»ƒ¿ƒ

.‰ÁÈÏˆ‰Â ‰˙NÚÂ¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ÈÊt Ôa ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡(ג ח, BË·(הושע Ï‡¯NÈ ÁÊ : »««ƒ¿»∆«ƒ»«ƒ¿»≈

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ·BË ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(ב ד, Èk(משלי : ¿≈∆»»∆∆¡«ƒ
.'Â‚Â ÌÎÏ È˙˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆

˙Bn‡Ï ÔÈÙBÒBÏÈt e„ÓÚ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…»¿ƒƒ¿À
e¯Ó‡ ,È„¯b‰ ÒÂÓÈ·‡Îe ¯BÚa Ôa ÌÚÏ·k ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»∆¿¿«¿ƒ««¿ƒ»¿
eÎÏ Ì‰Ï e¯Ó‡ ,BÊ ‰n‡Ï ‚ecÊ‰Ï e‡ ÔÈÏBÎÈ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿À»»¿»∆¿
˙B˜BÈz‰ Ì‡ ,Ì‰lL ˙BiÒÎ Èza ÏÚ e¯ÊÁÂ¿ƒ¿«»≈¿≈ƒ∆»∆ƒ«ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ È‡ ,ÔÏB˜a ÔÈÙˆÙˆÓ¿«¿¿ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ»∆¿ƒ»
¯Ó‡Â Ì‰È·‡ ÌÁÈË·‰ ÔkL ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡«∆¿ƒ»∆∆≈ƒ¿ƒ»¬ƒ∆¿»«

Ì‰Ï(כב כז, ÂNÚ,(בראשית È„È ÌÈ„i‰Â ·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰ : »∆«…«¬…¿«»«ƒ¿≈≈»
Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ·˜ÚÈ ÏL BÏBwL ÔÓÊ Ïk»¿«∆∆«¬…¿»≈¿≈ƒ»≈
BÏB˜ ÔÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ÔÈ‡ ,˙BL¯„Óƒ¿»≈«»«ƒ¿≈≈»¿»¿«∆≈
.ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ÛˆÙˆÓ¿«¿≈¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»«»«ƒ¿≈≈»

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ(כד ה, ÔBLÏ(ישעיה L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ : ¿≈≈»≈∆¡…«¿
ÏL dk¯c ‡Ï‰Â ,L‡ ÏÎB‡ L˜ LÈ ÈÎÂ ,'Â‚Â L‡≈¿≈≈«≈≈«¬…«¿»∆
ÔBLÏ L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ ¯ÓB‡ z‡Â ,L˜ ˙ÏÎB‡ L‡≈∆∆«¿«¿≈»≈∆¡…«¿

¯Ó‡pL ,ÂNÚ ÏL B˙Èa ‰Ê L˜ ,‡l‡ ,L‡,א (עובדיה ≈∆»«∆≈∆≈»∆∆¡«
ÂNÚיח) ˙È·e ‰·‰Ï ÛÒBÈ ˙È·e L‡ ·˜ÚÈ ˙È· ‰È‰Â :¿»»≈«¬…≈≈≈∆»»≈≈»
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רלג dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰·‰Ï LLÁÂ .·˜ÚÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,L‡ ÔBLÏ .L˜Ï¿«¿≈∆≈∆«¬…«¬«∆»»
el‡ ,‰È‰È ˜nk ÌL¯L ,ÛÒBÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,‰t¯Èƒ¿∆∆≈∆≈»¿»«»ƒ¿∆≈
˜·‡k ÌÁ¯Ùe .Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈL¯L Ì‰L ˙B·‡‰»»∆≈»¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»»
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈÁ¯t Ì‰L ÌÈË·M‰ el‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆≈«¿»ƒ∆≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈

‰Ó ÈtÓ(כד ה, ˆ·‡B˙(ישעיה '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk : ƒ¿≈»ƒ»¬≈«¿»
,˙B‡·ˆ '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â»««ƒ»ƒ»¬≈«¿»
BÊ ,eˆ‡ Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙¯Ó‡ ˙‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ»∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ≈
,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c eÎÈÏL‰L ÔÂÈÎÂ .‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆¿≈»∆ƒ¿ƒƒ¿≈»»»∆

‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰(טז ט, k‰(ירמיה : ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»…
ÔÁBÈ Èa¯ ,˙BB˜ÓÏ e‡¯˜Â eBa˙‰ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡»«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿«ƒ»»
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ,Ôa¯Â LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â¿«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»«ƒ»»»«¿∆∆
Ïwn‰ ˙‡ ÏË ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ,ÌÈ· ÈL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ»««»ƒ»«∆««≈
.‰Ï‚ ‰ÂÏL BÊÈ‡Ó ‰ÊÏ ÈB‡ ¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ«¬»¿ƒ¿»»«»∆≈≈«¿»ƒ¿»
¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»¿ƒ¿»¬«
Ë·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .‡LÈa È˙ea¯˙c ‡e‰ ‡‡ÌÈ ¬»¿«¿ƒƒ»»»¬∆∆«¿»ƒ

˜eÒt‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈»∆∆«»
‰f‰(יג ז, eÏbL(הושע ÔÂÈÎÂ .ÈpnÓ e„„ Èk Ì‰Ï ÈB‡ : «∆»∆ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈»∆»

Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»
‡e‰(יט י, Ôa(ירמיה ÔBÚÓL Èa¯ .È¯·L ÏÚ ÈÏ ÈB‡ :ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆

ÏÚ ÒÚk ÌÈ· ÈL BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ LÈ˜Ï»ƒ»«¿∆∆∆»»¿≈»ƒ»««
ÏÈÁ˙‰ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«∆««≈«¬»ƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ
BË·ÁÂ Ï˜n‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk ,ÂÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈»»»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùeƒ¿≈»≈»«≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆
˙¯NÚ eÏb ,Ck .Ì‰ÈÏÚ eB˜ÈÂ ˙BB˜nÏ e‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿«¿¿ƒ¿¬≈∆»»¬∆∆

Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰Â ÌÈË·M‰(א ה, eÚÓL(עמוס : «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿
˙Èa ‰È˜ ÌÎÈÏÚ ‡N ÈÎ‡ ¯L‡ ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡∆«»»«∆¬∆»…ƒ…≈¬≈∆ƒ»≈
¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È eÏbL ÔÂÈÎÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»«
,Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆

·È˙Î„ ‡e‰ יז)‰„‡ טז ט, Â‚Â'(ירמיה ˙BB˜ÓÏ e‡¯˜ : ¬»ƒ¿ƒƒ¿«¿¿
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ,È‰ eÈÏÚ ‰O˙Â ‰¯‰Ó˙e¿«≈¿»¿ƒ∆…»»≈∆ƒ¬≈∆≈¿ƒ»
‰ÚÓc Ì‰ÈÈÚ ‰„¯˙Â .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÏÚ ‡l‡∆»»≈ƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»≈≈∆ƒ¿»
.ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÈÚ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»≈≈ƒƒ¿ƒ¿
,eÈtÚÙÚÂ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈÓ eÏÊÈ Ì‰ÈtÚÙÚÂ¿«¿«≈∆ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿«¿«≈
ÌÈL BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯ .ÔB‰„È„Â È„Ècƒƒ¿ƒ¿«»»»¿ƒ¿∆∆∆»¿≈
.‰¯NÚa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Óe ,ÌÈa ¯NÚ»»»ƒ≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈»¬»»
e˙Ó .‰BÓLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰Â ,ÌÈL „BÚ e˙Ó≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰MLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»≈¿«ƒƒ¿ƒ
ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰Úa¯‡a ÌÁ˙Óƒ¿«≈¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰ ,Ìlk e˙nL ÔÂÈÎÂ .ÌÈLaƒ¿«ƒ¿≈»∆≈À»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‚Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יז). טו, Èz·LÈ(ירמיה ‡Ï : «ƒ«»««¬»»«…»«¿ƒ
ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ .ÊÏÚ‡Â ÌÈ˜ÁNÓ „BÒ·¿¿«¬ƒ»∆¿…»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈzÒÎ ‡Ï ÈÓiÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ»»ƒƒ»«…ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL ˙B‡Ò˜¯˜ Èz·e ˙B‡¯Ë‡Èz Èz·a¿»≈≈«¿»»≈ƒ¿¿»∆À»»

.ÊÏÚ‡Â Ì‰nÚ Èz˜ÁNÂ(יז טו, a„„(ירמיה E„È ÈtÓ : ¿»«¿ƒƒ»∆»∆¿…ƒ¿≈»¿»»
,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,‰Ú¯t ÏL B„È Èa ‰Ú‚ ,Èz·LÈ»«¿ƒ»¿»ƒ»∆«¿…¿…»«¿ƒ»»

ÔÂÈÎÂ ,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,·È¯ÁÒ ÏL B„È Èa ‰Ú‚»¿»ƒ»∆«¿≈ƒ¿…»«¿ƒ»»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ .Èz·LÈ „„a ,E„È Èa ‰Ú‚L∆»¿»ƒ»¿»»»«¿ƒ≈»»¿»»»

„Á˙t e‰a‡ Èa¯ ז). ו, e¯·Ú(הושע Ì„‡k ‰Ó‰Â : «ƒ«»»«¿≈»¿»»»¿
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰Ê ,˙È¯·¿ƒ∆»»»ƒ»««»»
¯·ÚÂ ÂÈ˙ÈeˆÂ Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿«¿ƒ¿«≈∆¿ƒƒƒ¿»«
ÈzB˜Â ,ÔÈÁelL·e ÔÈLe¯‚a B˙B‡ Èz„Â ,ÈÈeeˆ ÏÚ«ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ .‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ בראשית) »»≈»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆∆∆¡«
טו) Ô„Ú,ב, Ô‚· e‰ÁpiÂ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÁwiÂ :«ƒ«¡…ƒ∆»»»««ƒ≈¿«≈∆

¯Ó‡pL ,ÂÈ˙ÈeˆÂ(טז ב, ÏÚ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÂˆÈÂ : ¿ƒƒƒ∆∆¡««¿«¡…ƒ«
¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ .'Â‚Â ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ בראשית) »»»≈…¿»««ƒƒ∆∆¡«

יא) ‡B˙Bג, Èz„Â ,'Â‚Â EÈ˙Èeˆ ¯L‡ ıÚ‰ ÔÓ‰ :¬ƒ»≈¬∆ƒƒƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯‚a(כד ג, ‰‡„Ì,(בראשית ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿≈ƒ∆∆¡««¿»∆∆»»»

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa B˙B‡ Èz„Â(כג ג, :(בראשית ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
,‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ ÈzB˜Â ,Ô„Ú ÔbÓ '‰ e‰ÁlLÈÂ«¿«¿≈ƒ«≈∆¿«¿ƒ»»≈»

¯Ó‡pL(ט ג, È˙k·.(בראשית ‰ÎÈ‡ ,‰kÈ‡ BÏ ¯Ó‡iÂ : ∆∆¡««…∆«∆»≈»¿ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ì˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÂÈa Û‡ ירמיה) «»»ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«

ז) ÌÈ˙ÈeˆÂ,ב, ,ÏÓ¯k‰ ı¯‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â :»»ƒ∆¿∆∆∆∆««¿∆¿ƒƒƒ
¯Ó‡pL(ב כד, ÏÚ(ויקרא e¯·ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ : ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»¿«

¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ(יא ט, ‡˙(דניאל e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ : ƒƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»≈»¿∆
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯È‚a Ì˙B‡ Èz„Â ,E˙¯Bz(טו ט, :(הושע »¿¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆∆¡«

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa Ì˙B‡ Èz„Â ,ÌL¯‚‡ È˙ÈaÓ ירמיה) ƒ≈ƒ¬»¿≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¡«
א) ‡ÎÈ‰טו, Ì‰ÈÏÚ ÈzB˜Â ,e‡ˆÈÂ Èt ÏÚÓ ÁlL :««≈«»«¿≈≈¿«¿ƒ¬≈∆≈»

.„„· ‰·LÈ»¿»»»

‰Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ (יחזקאל . «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ו) ˜Ènכד, ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ«»ƒƒ«≈

,d· ‰˙‡ÏÁ ¯L‡ ¯ÈÒ .dÂe‚a ÌÈÓ„ eÎÙLc ‡z¯˜„¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»ƒ¬∆∆¿»»»
,‰pnÓ ‰‡ˆÈ ‡Ï d˙‡ÏÁÂ ,dÂe‚a d˙ÈLeLtÁc¿«¿ƒ»¿«»¿∆¿»»…»¿»ƒ∆»
‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï .dÂeb ÔÓ ˙˜Ù ‡Ï d˙ÈLeLtÁÂ¿«¿ƒ»»»¿«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿»∆»
Èa¯ ,eÏb „ˆÈk .ÌÈÏB‚ eÈ‰ ˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ,d‡ÈˆB‰ƒ»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈«»«ƒ
Èa¯ .‰lÁz eÏb „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈≈∆¿≈¿≈∆»»¿ƒ»«ƒ
eÏb ÈÏzÙ Ë·LÂ ÔÏe·Ê Ë·L ¯ÓB‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»≈≈∆¿À¿≈∆«¿»ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz(כג ח, ‰¯‡ÔBL(ישעיה ˙Úk : ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .ÈÏzÙ ‰ˆ¯‡Â ÔeÏ·Ê ‰ˆ¯‡ Ï˜‰≈««¿»¿À¿«¿»«¿»ƒ«¿«≈«ƒ
˙Úk ‡l‡ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c ‰È¯˜ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»»¿«ƒ¿≈««¿»∆»»≈
Ë·LÂ ÔeÏe·Ê Ë·L eÏb Ck ,„‚Â Ô·e‡¯ Ë·L eÏbL∆»≈∆¿≈¿»»»≈∆¿¿≈∆

.ÈÏzÙ(א ט, a¯(ישעיה ‡a‡ Èa¯ ,„ÈaÎ‰ ÔB¯Á‡‰Â : «¿»ƒ¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ«»«
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ÈaÎÓ·k ÌÓÓ‰ ¯Ó‡ ‡‰k ישעיה) «¬»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

כג) ÈÏÚ‰יד, ÏÙ ‡Ï .„ÓL‰ ‡Ë‡ËÓa ‰È˙‡Ë‡ËÂ :¿≈≈ƒ»¿«¿¬≈«¿≈…»«»∆»
ÏÙ ‡Ï e‰Ó ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÔÓÁ Èa¯ ,Ï¯B‚»«ƒ«¿»¿≈«ƒ«»»««…»«
ÈzÏt‰L ‰ÚLa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,Ï¯B‚ ‰ÈÏÚ»∆»»»««»»¿»»∆ƒ«¿ƒ
Ìz‡Â ,eÏ‚ ‡Ï ,Ì˙BÏ‚‰Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÚ ÌÈÒl«̃»ƒ«À»»¿«¿»…»¿«∆
,‰nÏ Ck Ïk ,‰È‰ dÎB˙a dÓc Èk ,Ì˙ÈÏb ‰nÏ»»¿ƒ∆ƒ»»¿»»»»»»»
BÏ ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»«ƒ»»«¿«ƒ«»»«
B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈
˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«
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Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚa ‡l‡ ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿««…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«
·È˙k Ïi‡ Ì„·e È·ˆ Ì„aL ,È·ˆ Ì„Î ‡ÏÂ Ïi‡ ויקרא) «»¿…¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿««»»¿ƒ

יג) ‰Î‡יז, Ì¯a ,¯ÙÚa e‰ÒÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»
·È˙k(ז כד, ˆÁÈÁ(יחזקאל ÏÚ ‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : ¿ƒƒ»»¿»»»«¿ƒ«

ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ∆«»»¿…¿»«¿«»»∆¿«»»
.¯ÙÚ»»

ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»≈…»«ƒ«»ƒƒ
ÏÈc‚‡ È‡ Ìb .dÂe‚Ï dÓc ÈÎÙLc ‡z¯˜„ Èn«̃≈¿«¿»¿»¿≈»»¿«»«¬ƒ«¿ƒ
el‡ ,ÌÈˆÚ‰ ‰a¯‰ .˙eÚ¯Ùa ‰a¯‡ ,‰¯e„n‰«¿»«¿∆¿À¿»«¿≈»≈ƒ≈
,¯Na‰ Ì˙‰ .ÌÈÎÏn‰ el‡ ,L‡‰ ˜Ï„‰ .˙BBÈ‚l‰«ƒ¿«¿≈»≈≈«¿»ƒ»≈«»»
Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯ ,‰Á˜¯n‰ Á˜¯‰Â .¯eav‰ ‰Ê∆«ƒ¿«¿««∆¿»»«ƒ¿À«¿«ƒ
Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰L ÈÙÏ È¯Ó‡ ‡Á‡ ·¯ ÌLa ‰ÈÓÁ¿∆¿»¿≈««»»¿≈¿ƒ∆»»ƒ¿»≈
ÔBÓnÏÂ ÌÏBÚ ÏL BBÓÓ Ïk Òk ¯v„Îe· ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿∆«»«»»∆»¿«»
ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .CÈ¯ˆ ‡e‰ elL∆»»ƒ»««»»«≈∆
eÏl‰ ÌÈÓNa BÓk ÂÈÏÚ ·È·Á ÌÎBÓÓ ‰NBÚ È‡L∆¬ƒ∆»¿∆»ƒ»»¿¿»ƒ«»
‡ˆBÓ z‡ ,e¯ÁÈ ˙BÓˆÚ‰Â .‰„eÚqa ÔÈÏBÚ Ô‰L∆≈ƒ«¿»¿»¬»≈»«¿≈
‡„‰k ÒÒBz ÔÙeb ‰È‰ Ï‡¯˘È eÏbL ‰ÚLa¿»»∆»ƒ¿»≈»»»≈«¬»
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰˜¯ ‰ÈÏÁb ÏÚ ‰„ÈÓÚ‰Â .‡zÁ˜¯Ó∆¿«¿»¿«¬ƒ∆»«∆»∆»≈»»««ƒ
,ÌÏBÚÏ ‰wz dÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯e·L ¯Ó‡ el‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ∆¡«¿»…»»»«»»¿»
BÙBÒ Ô˜È¯ ‡e‰L ÈÏk Ïk ‰˜È¯ ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe¿∆≈≈»»¿ƒ∆≈»
dzLÁ ‰¯ÁÂ ÌÁz ÔÚÓÏ ,‰nÏ Ck Ïk ,˙B‡ÏÓ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»»»¿««≈«¿»»¿À¿»
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .'Â‚Â dÎB˙· ‰ÎzÂ¿ƒ¿»¿»≈»∆»¿»¿≈»∆»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

Â.Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯,ה (הושע «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÌBÈט) ,‰ÁÎBz ÌBÈa È˙ÓÈ‡ ,‰È‰˙ ‰nLÏ ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«»ƒ¿∆≈»«¿≈»

.ÔÈca Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»∆«ƒ
eÏ‚ ‡Ï ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈¿»»∆»¬∆∆«¿»ƒ…»
ÈtÓ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒ¿»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
Èa Ì‰L ÈtÓ ,‰Ï‚‰ ‡Ï Ì‰Â e˙B‡ ‰Ï‚‰ ‰Ó»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ô‡k LÈ ÌÈÙ ‡BOÓ ‡ÓÏc ,BlL ÔÈËÏt»»ƒ∆ƒ¿»«…»ƒ≈»«¿»
ÔÂÈÎÂ ,e‡ËÁ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÌÈÙ ‡BOÓ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…»ƒ∆»¬«ƒ…»¿¿≈»
‡‰ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ e¯Ó‡ .Ì˙B‡ ‰Ï‚‰ e‡ËÁL∆»¿ƒ¿»»»¿¬∆∆«¿»ƒ»
ËBL˜ ‡‰ ,ÛÈwz ‡‰ ÛÈwz ‡‰ ,eÈ‰Ï‡ ‡‰ eÈ‰Ï‡¡…≈»¡…≈»«ƒ»«ƒ»¿
ÔÂÈk .ÔÈt‡ ·ÈÒ ‡Ï dÈ˙È· È·Ï elÙ‡c ,ËBL˜ ‡‰»¿«¬ƒƒ¿≈≈≈»¿≈«ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ג,. (ישעיה «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÏÈ·‡Â‰כו) ÌÈÙaÓ ‰È‡ ,‰ÈÁ˙t eÏ·‡Â e‡Â :¿»¿»¿¿»∆»¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

,‰˙wÂ .ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,‰ÈÁ˙t .ıeÁaÓƒ«¿»∆»À¿»ƒ¿À¿»≈ƒ¿ƒ»»
‰i˜ ,‰‡e· È¯·cÓ ‰i˜ ,‰¯B˙ È¯·cÓ ‰i˜¿ƒ»ƒƒ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ»
CÎÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ ‰i˜ ,ÌÈ˜ÈcvÓƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»

,·Lz ı¯‡Ï(י ב , Â‚Â'.(איכה È˜Ê eÓ„È ı¯‡Ï e·LÈ : »»∆≈≈≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈

ÁÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ יח). ט, ÚÓL(ירמיה È‰ ÏB˜ Èk : «ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ LÈÂ ÌÈÎBa ÌÈˆÚ LÈ ÈÎÂ .e„cL CÈ‡ ÔBivÓƒƒ≈À»¿¿ƒ≈≈ƒƒ¿≈¬»ƒ

‡l‡ ,ÔBivÓ ÚÓL È‰ ÏB˜ Èk ¯ÓB‡ ‰z‡L ,˙BÎBa∆«»≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ∆»
CÈ‡ ,e„cL CÈ‡ .ÔBiˆa B˙ÈÎL ‰¯LÓ ‡e‰L ÈnÓƒƒ∆«¿∆¿ƒ»¿ƒ≈À»¿≈

.ÌÈBf·Ó ÔÏ ˙Â‰(יח ט, e·ÊÚ(ירמיה Èk „‡Ó eLa : ¬«»¿«ƒ¿¿…ƒ»«¿
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ BÊ ,ı¯‡(יב יא, ‡L¯(דברים ı¯‡ : »∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¬∆

.d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ יח)‰' ט, ‰eÎÈÏL(ירמיה ÈÎÂ : ¡…∆…≈…»¿ƒƒ¿ƒ
.˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

È¯·c el‡ ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆≈ƒ¿≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ט יא, dcÓ.(איוב ı¯‡Ó ‰k¯‡ : »¿»¿«¿»«¬À»≈∆∆ƒ»

Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈
.˙BL¯„Óƒ¿»

˙Èa ‰Ê ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆∆≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Lc˜n‰(יד מג, ‰‡¯ı(יחזקאל ˜ÈÁÓe : «ƒ¿»¿»¿«¿»«≈≈»»∆

Ôa¯Á ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ .‰BzÁz‰ ‰¯ÊÚ‰ „Ú«»¬»»««¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈À¿«
ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒ¿À¿««ƒ≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ËÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ נא). נא, eÚÓL(ירמיה Èk eLa : «ƒƒ¿»»«¿ƒ»«¿

ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk ‰t¯Á∆¿»ƒ¿»¿ƒ»»≈ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,'‰ ˙Èa≈«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
,ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ Ì‰nÚ eÒÎ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒƒ¿¿ƒ»∆«ƒ»ƒ

¯Ó‡pL(י א, Èk(איכה ‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È : ∆∆¡«»»«»«»«¬«∆»ƒ
Ï‰w· e‡·È ‡Ï ‰˙Èeˆ ¯L‡ dLc˜Ó e‡a ÌÈB‚ ‰˙‡»̄¬»ƒ»ƒ¿»»¬∆ƒƒ»…»…«»»
ÈL ÌL e‡ˆÓe ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÒÎ .CÏ»ƒ¿¿¿≈»¿≈«√»ƒ»¿»¿≈
eÈ‰Â ‰·ÈÏÎa Ô˙B‡ e˙Â Ô˙B‡ eÏË ,ÌÈ·e¯k¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿¿»«ƒ¿¿ƒ…
˙„B·Ú ˙„·BÚ ˙‡f‰ ‰n‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿ƒ∆≈»À»«…∆∆¬«
‡‰ ,ÌÈ„·BÚ eÈ‰ ‰Óe Ì‰Ï eÈˆn ‰Ó e‡¯ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«»ƒ»∆»»¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÂL ÔÈit‡ Ïk(ח כה, ÔÚÈ(יחזקאל : »««ƒ»ƒ¬»ƒ¿ƒ««
,‰„e‰È ˙Èa ÌÈBb‰ ÏÎk ‰p‰ ¯ÈÚNÂ ·‡BÓ ¯Ó‡¬…»¿≈ƒƒ≈¿»«ƒ≈¿»
Ú˜Ú˜Ó ‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÚaL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒ¿««»»∆¿«¬≈«

¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ô˙ˆÈa(ט ב, ‡È(צפניה ÈÁ ÔÎÏ : ≈»»ƒ»»∆∆¡«»≈«»ƒ
‰È‰z ÌcÒk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡¿À¿»¡…≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e¿≈««¬…»≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

,¯Á‡ ¯·c(נא נא, ‡el(ירמיה ,‰t¯Á eÚÓL Èk eLa : »»«≈¿ƒ»«¿∆¿»≈
‰ÚLz el‡ ,eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk .Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¿«ƒ¿»¿ƒ»»≈≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,'‰ ˙Èa ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk .·‡a¿»ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈≈À¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL Ôa¯ÁÂ¿À¿»≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ כב). מג, ÚÈ˜·(ישעיה ˙‡¯˜ È˙‡ ‡ÏÂ : «ƒƒ¿»»«¿……ƒ»»»«¬…

ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL ÔÁBÈ Èa¯ ,Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈«ƒ»»¿«»≈»≈
‰ÈÈ¯˜(ב א יז, ÒeÓ¯(ישעיה ˜Nn„ ‰p‰ ˜Nn„ ‡OÓ : ¿»»«»…«»∆ƒ≈«∆∆»

„ÓBÚ ,¯Ú¯Ú È¯Ú ˙B·ÊÚ ,‰ÏtÓ ÈÚÓ ‰˙È‰Â ¯ÈÚÓ≈ƒ¿»¿»¿ƒ«»»¬À»≈¬…≈≈
‡l‡ ¯ÚB¯Ú ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ,¯ÚB¯Ú ¯ÈkÊÓe ˜Nn„a¿«∆∆«¿ƒ¬≈«¬…≈¬≈∆»
Èza ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‡l‡ ,·‡BÓ ÌeÁ˙aƒ¿»∆»¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»≈
eÈ‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,˜Nn„a eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿«∆∆¿»««¿««»
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רלה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

eÈ‰Â „Á‡ ÌBÈ Ì‰Ï ‰È‰Â ,„Á‡ ÌBÈ d˙B‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ»∆»¿»»»∆∆»¿»
‡ÈBÓ‚‰ Ï‡¯NÈ eNÚ ÔlÎÂ ,ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ„·BÚ ÔlkÀ»¿ƒ¿«¿À»»ƒ¿»≈∆¿¿»

·È˙Îc ,Ô˙B‡ e„·ÚÂ(ו י, Ï‡¯NÈ(שופטים Èa eÙÈÒiÂ : ¿»¿»ƒ¿ƒ«…ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙‡Â ÌÈÏÚa‰ ˙‡ e„·ÚiÂ '‰ ÈÈÚa Ú¯‰ ˙BNÚÏ«¬»«¿≈≈«««¿∆«¿»ƒ¿∆
˙‡Â ÔB„Èˆ È‰Ï‡ ˙‡Â Ì¯‡ È‰Ï‡ ˙‡Â ˙B¯zLÚ‰»«¿»¿∆¡…≈¬»¿∆¡…≈ƒ¿≈
ÌÈzLÏÙ È‰Ï‡ ˙‡Â ÔBnÚ È· È‰Ï‡ ˙‡Â ·‡BÓ È‰Ï‡¡…≈»¿≈¡…≈¿≈«¿≈¡…≈¿ƒ¿ƒ
.˙eÙzLa elÙ‡ ,e‰e„·Ú ‡ÏÂ '‰ ˙‡ e·ÊÚiÂ«««¿∆¿…¬»¬ƒ¿À»

.˙È˜cÙk ˙‰k ‰È‰˙ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…ƒ¿∆…∆∆¿À¿»ƒ
Èa È˙B‡ eNÚ È‡ÂÏ‰ ,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»«¿«»ƒ»«

.‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»
‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓ ÏL Bc·ÚÏ ÏLÓ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»¿«¿∆∆∆∆»»¿»
¯Ó‡ .Ba¯ ÔÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BiÒÎ Èa Ïk ÔÈÓÊ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ»¿…ƒ¿ƒ«»«
Ck .ÂÈ˙BiÒÎ È·Ï Èc·Ú È˙B‡ ‰ÂL‰ È‡Âl‰ CÏn‰«∆∆«¿«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ»»
Èa È˙B‡ eÂL‰ È‡Âl‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»«¿«ƒ¿ƒ»«
È˙‡ ‡ÏÂ ,‡l‡ ,‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»∆»¿……ƒ
ÈÈelˆÂ ,ÈÚÏ ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ ,·˜ÚÈ ˙‡¯»̃»»«¬…»≈»»»¿»»≈¿«≈
¯Ó‡Â ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ .ÈÚÏ z‡ ÈBÓ»̃«¿»≈»≈»»»¿»»≈«¬«
Ïˆ‡ .ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰Â ÈlˆÂ È˙‡ dÈ¯·Á dÈÏ≈«¿≈¬≈¿«≈¿¬«≈¬»»≈≈∆

·È˙k ‰Ó ÏÚa‰(כו יח, א ‰ÏÚa(מלכים ÌL· e‡¯˜iÂ : ««««¿ƒ«ƒ¿¿¿≈«««
ÏB˜ ÔÈ‡Â eÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡Ï ÌÈ¯‰v‰ „ÚÂ ¯˜a‰Ó≈«…∆¿««»√«ƒ≈…«««¬≈¿≈
‡ÏÂ ÈÂ‰ ,‰NÚ ¯L‡ ÁaÊn‰ ÏÚ eÁqÙiÂ ‰Ú ÔÈ‡Â¿≈…∆«¿«¿««ƒ¿≈«¬∆»»¡≈¿…
,‰nÏ ,·˜ÚÈ EÈz¯k‰ ‡Ï È‡Âl‰ ,·˜ÚÈ ˙‡¯˜ È˙‡…ƒ»»»«¬…«¿«…ƒ«¿ƒ«¬…»»
ÈL ,EÈ˙ÏÚ ‰N Èl ˙‡È·‰ ‡Ï .Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈…≈≈»ƒ≈……∆¿≈

¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ÔÈ„ÈÓ˙,כח (במדבר ¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ¿»∆∆¡«
‰ÈMד) N·k‰ ˙‡Â ¯˜a· ‰NÚz „Á‡ N·k‰ ˙‡ :∆«∆∆∆»«¬∆«…∆¿≈«∆∆«≈ƒ

ÈL„˜ el‡ ,Èz„aÎ ‡Ï EÈÁ·Êe .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰NÚz«¬∆≈»«¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»ƒ≈»¿≈
‡ÏÂ .‰Án‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰ÁÓa EÈz„·Ú‰ ‡Ï .ÌÈL„»̃»ƒ…∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»∆…∆«ƒ¿»¿…
ÈÏ ˙È˜ ‡Ï .‰B·l‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰B·Ïa EÈzÚ‚B‰«¿ƒƒ¿»∆…∆«¿»…»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔBÓp˜ ¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa ‡e‰ ·¯ ,‰˜ ÛÒk·«∆∆»∆«»¿≈«≈»«ƒ»»»
.epnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡·ˆe ÌÈfÚ eÈ‰Â Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ï„b»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆
.ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ el‡ ,È˙ÈÂ¯‰ ‡Ï EÈÁ·Ê ·ÏÁÂ¿≈∆¿»∆…ƒ¿ƒ»ƒ≈≈≈»»ƒ«ƒ
‰Ó e‡¯ ,EÈ˙BÚa ÈzÚ‚B‰ EÈ˙B‡hÁa Èz„·Ú‰ C‡«∆¡«¿«ƒ¿«∆«¿«ƒ«¬…∆¿«
È¯ÈÚ ˙‡ ·¯ÁÏÂ È˙Èa ˙‡ Û¯NÏ ÌÎÈ˙BBÚ ÈÏ eÓ¯b»¿ƒ¬≈∆ƒ¿…∆≈ƒ¿«¬…∆ƒƒ
,Èc·Ï ÈÏ ·LÈÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈa Èa ˙‡ ˙BÏb‰Ïe¿«¿∆»«≈À»»¿≈≈ƒ¿«ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‡ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ מח). מז כח, Ï‡(דברים ¯L‡ ˙Áz : «ƒƒ¿»»«««¬∆…
,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .'Â‚Â EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ¿»«¿»∆…¿∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יז טו, E˙ÏÁ,(שמות ¯‰a BÓÚh˙Â BÓ‡·z : «»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿««¬»¿
ÏÎ ‡·z :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .EÈÙÏ Ì˙Ú»̄»»¿»∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יד טו, ÂLÎÚÂ(שמות ,ÔeÊb¯È ÌÈnÚ eÚÓL : «»»¿«ƒƒ¿»¿«¿»
‰Á‡ Èk eÚÓL :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»¿ƒ∆¡»»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È‡(ז ג, :(שמות »ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ¯L‡ ÈnÚ ÈÚ ˙‡ È˙È‡¯ ‰‡»̄…»ƒƒ∆√ƒ«ƒ¬∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿»∆…

ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¿≈ƒ«ƒ≈«
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .e¯Ó¯ÓÁ,כג (ויקרא √«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

Ì˙ÈÎÊכא) ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e :¿»∆¿∆∆««∆¿«¿»∆…¿ƒ∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»»ƒ«¿«¬«ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(כ טז, Ûc¯z,(דברים ˜„ˆ ˜„ˆ : ¡ƒ∆¿ƒ«»∆∆∆∆ƒ¿…
‡e‰ ˜Ècv :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ƒƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יא טו, ÂLÎÚÂ(דברים ,E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t : «»»…«ƒ¿«∆»¿¿«¿»
.‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ד כג, ‡l‰(ויקרא : ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»≈∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,'‰ È„ÚBÓ¬≈¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ«≈∆¬ƒƒ»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יט כ, ÏL‡(במדבר ÂLÎÚÂ ,‰ÏÚ ‰lÒÓa : «»«¿ƒ»«¬∆¿«¿»∆…
el‡ ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«ƒ«ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יג כו, aL‡Â¯(ויקרא : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»»∆¿…
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎlÚ ˙ËÓ……À¿∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜Nƒ¿«…¿»«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ו ו, ‰ÁaÊn,(ויקרא ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ : «»≈»ƒ«««ƒ¿≈«
ÁÏL ÌB¯nÓ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ ,È˙ÓˆÚa L‡≈¿«¿…«ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(לא א, ÂLÎÚÂ(דברים ,ÌzÎÏ‰ ¯L‡ C¯c‰ ÏÎa : «»¿»«∆∆¬∆¬«¿∆¿«¿»
È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¬≈∆»…¿≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .C¯„(ה כו, :(ויקרא ∆∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Ú·NÏ ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆«¿¿∆»«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈
el‡ .ÌÁÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡«∆¿ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(כד לד, ÓÁÈ„(שמות ‡Ï : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»…«¿…
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Eˆ¯‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆«¿¿¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»»«»«»«¬«∆»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(ל טז, ‰f‰(ויקרא ÌBi· Èk : ¡ƒ∆¿ƒ«»ƒ««∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ¿«≈¬≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈÏeLa d˙‡ÓËÀ¿»»¿∆»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ל טז, e¯‰Ëz,(ויקרא '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ : «»ƒ…«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰‡ËÁ ‡ËÁ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»¿»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÌÈÏLe¯È במדבר) ¿»«ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
ט) Ì˙ÈÎÊי, ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ Ìz¯kÊÂ :¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆

el‡ .dÈÚ ÈÓÈ ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿≈»¿»ƒ
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יב כו, :(ויקרא ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¬∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(יג כח, L‡¯Ï,(דברים '‰ E˙e : ¡ƒ∆¿ƒ«»¿»¿¿…
‰È¯ˆ eÈ‰ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»»∆»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .eÏL ‰È·È‡ L‡¯Ï¿……¿∆»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(טז טז, ÂLÎÚÂ(דברים ,‰Ma ÌÈÓÚt LBÏL : «»»¿»ƒ«»»¿«¿»
.˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«¿≈ƒ¬≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ה כו, :(ויקרא ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÁË·Ï Ìz·LÈÂƒ«¿∆»∆«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
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Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚa ‡l‡ ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿««…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«
·È˙k Ïi‡ Ì„·e È·ˆ Ì„aL ,È·ˆ Ì„Î ‡ÏÂ Ïi‡ ויקרא) «»¿…¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿««»»¿ƒ

יג) ‰Î‡יז, Ì¯a ,¯ÙÚa e‰ÒÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»
·È˙k(ז כד, ˆÁÈÁ(יחזקאל ÏÚ ‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : ¿ƒƒ»»¿»»»«¿ƒ«

ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ∆«»»¿…¿»«¿«»»∆¿«»»
.¯ÙÚ»»

ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»≈…»«ƒ«»ƒƒ
ÏÈc‚‡ È‡ Ìb .dÂe‚Ï dÓc ÈÎÙLc ‡z¯˜„ Èn«̃≈¿«¿»¿»¿≈»»¿«»«¬ƒ«¿ƒ
el‡ ,ÌÈˆÚ‰ ‰a¯‰ .˙eÚ¯Ùa ‰a¯‡ ,‰¯e„n‰«¿»«¿∆¿À¿»«¿≈»≈ƒ≈
,¯Na‰ Ì˙‰ .ÌÈÎÏn‰ el‡ ,L‡‰ ˜Ï„‰ .˙BBÈ‚l‰«ƒ¿«¿≈»≈≈«¿»ƒ»≈«»»
Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯ ,‰Á˜¯n‰ Á˜¯‰Â .¯eav‰ ‰Ê∆«ƒ¿«¿««∆¿»»«ƒ¿À«¿«ƒ
Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰L ÈÙÏ È¯Ó‡ ‡Á‡ ·¯ ÌLa ‰ÈÓÁ¿∆¿»¿≈««»»¿≈¿ƒ∆»»ƒ¿»≈
ÔBÓnÏÂ ÌÏBÚ ÏL BBÓÓ Ïk Òk ¯v„Îe· ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿∆«»«»»∆»¿«»
ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .CÈ¯ˆ ‡e‰ elL∆»»ƒ»««»»«≈∆
eÏl‰ ÌÈÓNa BÓk ÂÈÏÚ ·È·Á ÌÎBÓÓ ‰NBÚ È‡L∆¬ƒ∆»¿∆»ƒ»»¿¿»ƒ«»
‡ˆBÓ z‡ ,e¯ÁÈ ˙BÓˆÚ‰Â .‰„eÚqa ÔÈÏBÚ Ô‰L∆≈ƒ«¿»¿»¬»≈»«¿≈
‡„‰k ÒÒBz ÔÙeb ‰È‰ Ï‡¯˘È eÏbL ‰ÚLa¿»»∆»ƒ¿»≈»»»≈«¬»
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰˜¯ ‰ÈÏÁb ÏÚ ‰„ÈÓÚ‰Â .‡zÁ˜¯Ó∆¿«¿»¿«¬ƒ∆»«∆»∆»≈»»««ƒ
,ÌÏBÚÏ ‰wz dÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯e·L ¯Ó‡ el‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ∆¡«¿»…»»»«»»¿»
BÙBÒ Ô˜È¯ ‡e‰L ÈÏk Ïk ‰˜È¯ ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe¿∆≈≈»»¿ƒ∆≈»
dzLÁ ‰¯ÁÂ ÌÁz ÔÚÓÏ ,‰nÏ Ck Ïk ,˙B‡ÏÓ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»»»¿««≈«¿»»¿À¿»
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .'Â‚Â dÎB˙· ‰ÎzÂ¿ƒ¿»¿»≈»∆»¿»¿≈»∆»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

Â.Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯,ה (הושע «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÌBÈט) ,‰ÁÎBz ÌBÈa È˙ÓÈ‡ ,‰È‰˙ ‰nLÏ ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«»ƒ¿∆≈»«¿≈»

.ÔÈca Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»∆«ƒ
eÏ‚ ‡Ï ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈¿»»∆»¬∆∆«¿»ƒ…»
ÈtÓ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒ¿»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
Èa Ì‰L ÈtÓ ,‰Ï‚‰ ‡Ï Ì‰Â e˙B‡ ‰Ï‚‰ ‰Ó»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ô‡k LÈ ÌÈÙ ‡BOÓ ‡ÓÏc ,BlL ÔÈËÏt»»ƒ∆ƒ¿»«…»ƒ≈»«¿»
ÔÂÈÎÂ ,e‡ËÁ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÌÈÙ ‡BOÓ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…»ƒ∆»¬«ƒ…»¿¿≈»
‡‰ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ e¯Ó‡ .Ì˙B‡ ‰Ï‚‰ e‡ËÁL∆»¿ƒ¿»»»¿¬∆∆«¿»ƒ»
ËBL˜ ‡‰ ,ÛÈwz ‡‰ ÛÈwz ‡‰ ,eÈ‰Ï‡ ‡‰ eÈ‰Ï‡¡…≈»¡…≈»«ƒ»«ƒ»¿
ÔÂÈk .ÔÈt‡ ·ÈÒ ‡Ï dÈ˙È· È·Ï elÙ‡c ,ËBL˜ ‡‰»¿«¬ƒƒ¿≈≈≈»¿≈«ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ג,. (ישעיה «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÏÈ·‡Â‰כו) ÌÈÙaÓ ‰È‡ ,‰ÈÁ˙t eÏ·‡Â e‡Â :¿»¿»¿¿»∆»¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

,‰˙wÂ .ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,‰ÈÁ˙t .ıeÁaÓƒ«¿»∆»À¿»ƒ¿À¿»≈ƒ¿ƒ»»
‰i˜ ,‰‡e· È¯·cÓ ‰i˜ ,‰¯B˙ È¯·cÓ ‰i˜¿ƒ»ƒƒ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ»
CÎÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ ‰i˜ ,ÌÈ˜ÈcvÓƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»

,·Lz ı¯‡Ï(י ב , Â‚Â'.(איכה È˜Ê eÓ„È ı¯‡Ï e·LÈ : »»∆≈≈≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈

ÁÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ יח). ט, ÚÓL(ירמיה È‰ ÏB˜ Èk : «ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ LÈÂ ÌÈÎBa ÌÈˆÚ LÈ ÈÎÂ .e„cL CÈ‡ ÔBivÓƒƒ≈À»¿¿ƒ≈≈ƒƒ¿≈¬»ƒ

‡l‡ ,ÔBivÓ ÚÓL È‰ ÏB˜ Èk ¯ÓB‡ ‰z‡L ,˙BÎBa∆«»≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ∆»
CÈ‡ ,e„cL CÈ‡ .ÔBiˆa B˙ÈÎL ‰¯LÓ ‡e‰L ÈnÓƒƒ∆«¿∆¿ƒ»¿ƒ≈À»¿≈

.ÌÈBf·Ó ÔÏ ˙Â‰(יח ט, e·ÊÚ(ירמיה Èk „‡Ó eLa : ¬«»¿«ƒ¿¿…ƒ»«¿
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ BÊ ,ı¯‡(יב יא, ‡L¯(דברים ı¯‡ : »∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¬∆

.d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ יח)‰' ט, ‰eÎÈÏL(ירמיה ÈÎÂ : ¡…∆…≈…»¿ƒƒ¿ƒ
.˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

È¯·c el‡ ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆≈ƒ¿≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ט יא, dcÓ.(איוב ı¯‡Ó ‰k¯‡ : »¿»¿«¿»«¬À»≈∆∆ƒ»

Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈
.˙BL¯„Óƒ¿»

˙Èa ‰Ê ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆∆≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Lc˜n‰(יד מג, ‰‡¯ı(יחזקאל ˜ÈÁÓe : «ƒ¿»¿»¿«¿»«≈≈»»∆

Ôa¯Á ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ .‰BzÁz‰ ‰¯ÊÚ‰ „Ú«»¬»»««¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈À¿«
ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒ¿À¿««ƒ≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ËÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ נא). נא, eÚÓL(ירמיה Èk eLa : «ƒƒ¿»»«¿ƒ»«¿

ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk ‰t¯Á∆¿»ƒ¿»¿ƒ»»≈ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,'‰ ˙Èa≈«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
,ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ Ì‰nÚ eÒÎ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒƒ¿¿ƒ»∆«ƒ»ƒ

¯Ó‡pL(י א, Èk(איכה ‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È : ∆∆¡«»»«»«»«¬«∆»ƒ
Ï‰w· e‡·È ‡Ï ‰˙Èeˆ ¯L‡ dLc˜Ó e‡a ÌÈB‚ ‰˙‡»̄¬»ƒ»ƒ¿»»¬∆ƒƒ»…»…«»»
ÈL ÌL e‡ˆÓe ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÒÎ .CÏ»ƒ¿¿¿≈»¿≈«√»ƒ»¿»¿≈
eÈ‰Â ‰·ÈÏÎa Ô˙B‡ e˙Â Ô˙B‡ eÏË ,ÌÈ·e¯k¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿¿»«ƒ¿¿ƒ…
˙„B·Ú ˙„·BÚ ˙‡f‰ ‰n‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿ƒ∆≈»À»«…∆∆¬«
‡‰ ,ÌÈ„·BÚ eÈ‰ ‰Óe Ì‰Ï eÈˆn ‰Ó e‡¯ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«»ƒ»∆»»¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÂL ÔÈit‡ Ïk(ח כה, ÔÚÈ(יחזקאל : »««ƒ»ƒ¬»ƒ¿ƒ««
,‰„e‰È ˙Èa ÌÈBb‰ ÏÎk ‰p‰ ¯ÈÚNÂ ·‡BÓ ¯Ó‡¬…»¿≈ƒƒ≈¿»«ƒ≈¿»
Ú˜Ú˜Ó ‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÚaL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒ¿««»»∆¿«¬≈«

¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ô˙ˆÈa(ט ב, ‡È(צפניה ÈÁ ÔÎÏ : ≈»»ƒ»»∆∆¡«»≈«»ƒ
‰È‰z ÌcÒk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡¿À¿»¡…≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e¿≈««¬…»≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

,¯Á‡ ¯·c(נא נא, ‡el(ירמיה ,‰t¯Á eÚÓL Èk eLa : »»«≈¿ƒ»«¿∆¿»≈
‰ÚLz el‡ ,eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk .Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¿«ƒ¿»¿ƒ»»≈≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,'‰ ˙Èa ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk .·‡a¿»ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈≈À¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL Ôa¯ÁÂ¿À¿»≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ כב). מג, ÚÈ˜·(ישעיה ˙‡¯˜ È˙‡ ‡ÏÂ : «ƒƒ¿»»«¿……ƒ»»»«¬…

ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL ÔÁBÈ Èa¯ ,Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈«ƒ»»¿«»≈»≈
‰ÈÈ¯˜(ב א יז, ÒeÓ¯(ישעיה ˜Nn„ ‰p‰ ˜Nn„ ‡OÓ : ¿»»«»…«»∆ƒ≈«∆∆»

„ÓBÚ ,¯Ú¯Ú È¯Ú ˙B·ÊÚ ,‰ÏtÓ ÈÚÓ ‰˙È‰Â ¯ÈÚÓ≈ƒ¿»¿»¿ƒ«»»¬À»≈¬…≈≈
‡l‡ ¯ÚB¯Ú ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ,¯ÚB¯Ú ¯ÈkÊÓe ˜Nn„a¿«∆∆«¿ƒ¬≈«¬…≈¬≈∆»
Èza ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‡l‡ ,·‡BÓ ÌeÁ˙aƒ¿»∆»¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»≈
eÈ‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,˜Nn„a eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿«∆∆¿»««¿««»
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Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿»¿»≈…ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜(מב יב, Ï‰',(שמות ‡e‰ ÌÈ¯nL ÏÈÏ : ¿ƒ«»≈ƒÀƒ«

‰k·˙ ‰Îa :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…ƒ¿∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÏÈÏa,א (דברים ««¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

‡Ìzיב) È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡ :≈»∆»…¿«ƒ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ≈»»¿»»»

·ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יט). כה, a‚„(משלי ‰„ÚÓ : «ƒ¬ƒ»««»»««¬∆∆∆
Èa¯ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ ‰¯˜ ÌBÈa¿»»…∆«»∆¿»«ƒƒ«∆»«ƒ
˙¯NÚ eÈ‰ ‰ÓÏ ÔÈ¯Ó‡ ÔB‰ÈÂ¯z Ô˙BÈ Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ»»«¿≈»¿ƒ¿»»¬∆∆
Èa ÈLÏ ,ÔÈÓBc ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¿≈
,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰L„Á ‰ÏÓNa ÌÈqk˙Ó eÈ‰L Ì„‡»»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¬»»ƒ«¿»ƒ
eÚ¯wL „Ú ,Ô‡kÓ „‚Ba ‰ÊÂ Ô‡kÓ „‚Ba ‰Ê ‰È‰Â¿»»∆≈ƒ»¿∆≈ƒ»«∆»¿
˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÊÊ ‡Ï Ck .‰˙B‡»»…»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ„·BÚ ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÔB¯ÓBLa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿¿¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ eÓ¯bL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ»«ƒ«∆»¿ƒ»«ƒ

.·¯ÁÏ≈»≈

‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»«ƒ¬ƒ»««»
‚ecÊpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â¿«ƒƒ«ƒ¬ƒ»««»»«∆ƒ¿«≈
È„‚a ,ÔÈLe·Ï ÈL Ì‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe·¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈¿ƒƒ¿≈
e‡¯wL ÌL ÏÚ ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«≈∆»¿

Ï‚ÚÏ(ד לב, ÏÚ(שמות ıÓÁ .Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡ : »≈∆≈∆¡…∆ƒ¿»≈…∆«
ÏL Ûz¯Ó BÏ ‰È‰L „Á‡Ï ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙»∆»««ƒ¿À«¿∆»∆»»«¿≈∆
d‡ˆÓe ,‰iL .ıÓÁ d‡ˆÓe ‰BL‡¯ ˙È·Á ˜„a ,ÔÈÈ«ƒ»«»ƒƒ»¿»»…∆¿ƒ»¿»»
‡ÈzÒÓ ‡‰ ¯Ó‡ ,ıÓÁ d‡ˆÓe ,˙ÈLÈÏL .ıÓÁ…∆¿ƒƒ¿»»…∆»«»ƒ¿¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯ÈMa ¯LÂ .‡LÈa ‡lÎc¿…»ƒ»¿»«ƒƒ«∆»»««ƒ
Ïk ,‡c˜¯c dÈ„‡a ÏÈÈÚ ‡Ï ‡¯ÓÈÊ ¯ÓÊc Ïk ‰ÈÎ¯a∆∆¿»»¿»«ƒ¿»»»≈¿À¿≈¿«¿»»

.ÚÓL ‡Ï ‡LtË„ ‡¯a ¯ÓÊ ¯ÓÊc¿»«¿«¿»¿ƒ¿»»»«
ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»»««ƒƒ
ÈL Ô‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe· ‚ecÊpL ÌBÈ∆ƒ¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈
‡„‰k ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k È„‚a ,ÔÈLe·Ï¿ƒƒ¿≈¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יג ז, eÚÓL.(זכריה ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡k È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈
‰Êk ‰ÈÓÁ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙ ÏÚ ıÓÁ…∆«»∆»««ƒ¿À««¿∆¿»»∆
ÌÈ¯˙BÒ eÈ‰ Ck ,B¯˙BÒÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ Ô˙B ‡e‰L∆≈…∆«∆∆¿¿»»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯B˙ È¯·c(טז לו, ב הימים :(דברי ƒ¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓ· ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ«ƒ«»««¬»
ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ .‰ÈÙa ˙ÎÁÏÓ ‡È‰L BÊ ‰¯Ùk ¯Ó‡»«¿»»∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»«ƒƒ«
eÈ‰L ÈÙÏ ,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,Ú¯ ·Ï∆»«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«¿ƒ∆»
,Ô‰ÈÈÚa ÔÈÊn¯Óe ,Ì‰ÈÙa ÌÈÏlÓÓ ¯Bc‰ ÈˆÈÏ≈»≈«¿«¿ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ¿≈≈∆

ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ô‰È˙BÚaˆ‡a ÔÈ¯BÓe(כז יב, ‰ÔBÊÁ(יחזקאל : ƒ¿∆¿¿≈∆¿¿ƒ∆»
‡e‰ ˙B˜BÁ¯ ÌÈzÚÏe ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ ‰ÊÁ ‡e‰ ¯L‡¬∆…∆¿»ƒ«ƒ¿ƒƒ¿
ÌÎÈÓÈ· Èk ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‡aƒ»»«»∆«»»«≈∆ƒƒ≈∆

„iÓ ,È¯n‰ ˙Èa(יז לו, ב הימים ‡˙(דברי Ì‰ÈÏÚ ÏÚiÂ : ≈«∆ƒƒ»«««¬≈∆∆
.'Â‚Â ·¯Áa Ì‰È¯eÁa ‚¯‰iÂ ÌÈcNk CÏÓ∆∆«¿ƒ««¬…«≈∆«∆∆

Îe·È˙(ט כה, ב Èa˙(מלכים ‰Ê ,'‰ ˙Èa ˙‡ Û¯NiÂ : ¿ƒ«ƒ¿…∆≈∆≈
.e‰i˜„ˆ ÏL ÔÈËÏt ‰Ê ,CÏn‰ ˙Èa ˙‡Â .Lc˜n‰«ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ,ÌÈÏLe¯È Èza Ïk ˙‡Â¿≈»»≈¿»«ƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
eÈ‰ ˙BiÒÎ Èza ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡»««¿«≈¿ƒ»≈¿≈ƒ»

ÔÈÓ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ÌÈÏLe¯Èa(כא א, :(ישעיה ƒ»«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ
‰È‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÈÂ‰ ÈÎ‰ ‡È¯ËÓÈ‚a ,È˙‡ÏÓ¿≈¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈¬≈¿»««¿««»»
ÔlÎÂ ,‰LÓÏ „eÓÏz‰ ˙È·e ‡¯˜ÓÏ ¯ÙÒ ˙Èa dÏ»≈≈∆¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ¿»¿À»
˙Èa ‰Ê ,ÏB„b ˙Èa Ïk ˙‡Â .Ô·È¯Á‰Â ÒeÈÒtÒ‡ ‰ÏÚ»»«¿«¿»¿∆¡ƒ»¿∆»«ƒ»∆≈
B˙B‡ ‡¯B˜ ‰nÏÂ ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL BL¯„Óƒ¿»∆«»»»∆««¿»»≈
Ce¯a LB„w‰ ÏL BÁ·L ÔÈp˙Ó ÌML ,ÏB„b ˙Èa«ƒ»∆»¿«ƒƒ¿∆«»»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .‡e‰≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»
‚ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יח). כה, ÁÂ¯·(משלי ıÈÙÓ : «ƒ¬ƒ»««»»«≈ƒ¿∆∆

ÌL ÏÚ ,ıÈÙÓ ,'Â‚Â ÔeL ıÁÂ(סד כח, EˆÈÙ‰Â(דברים : ¿≈»≈ƒ«≈∆¡ƒ¿
ÌL ÏÚ ,·¯ÁÂ .ÌÈnÚ‰ ÏÎa לג)‰' כו, È˙˜È¯‰Â(ויקרא : ¿»»«ƒ¿∆∆«≈«¬ƒ…ƒ

ÌL ÏÚ ,ÔeL ıÁÂ .·¯Á ÌÎÈ¯Á‡(טז ה, :(יחזקאל «¬≈∆»∆¿≈»«≈
e‰Ú¯· ‰Ú LÈ‡Ï ,ÈÓÏ Ïk‰ ,·Ú¯‰ ÈvÁ ˙‡ ÈÁlLa¿«¿ƒ∆ƒ≈»»»«…¿ƒ¿ƒ…∆¿≈≈

e¯Ó‡Â e·ÈL‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯˜L „Ú(ד לב, :(שמות ≈»∆≈ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»¿
.Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡(יט כה, Ï‚¯Â(משלי ‰Ú¯ ÔL : ≈∆¡…∆ƒ¿»≈≈…»¿∆∆

,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,'Â‚Â ˙„ÚeÓ»∆»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
‰ÏÎ‡ ÔM‰ e˙B‡ ˙BÚ¯Ï ˙‡aLk ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»¿∆»»ƒ¿»«≈»¿»
Ï‚¯Â ,e˙B‡ ˙ÏÎB‡ ‰ÚB¯ ÔL ‰nÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ‰˜cÓe«¿»¬≈ƒ¿»»≈»∆∆»¿∆∆
ÏÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL dBÁËa ÈtÓ ,e˙B‡ ˙ÒÙB¯∆∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆¬«»ƒ«

,e¯eˆa e„‚aL(יט כה, ˜¯‰,(משלי ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ : ∆»«¿¿≈«¬∆∆∆¿»»
יג) ז, eÚÓL.(זכריה ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ :«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈

Ï‚¯Â ‰¯Ú¯ÚÓ ÔL ,˙„ÚeÓ Ï‚¯Â ‰Ú¯ ÔL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…»¿∆∆»∆≈¿«¿¬»¿∆∆
Èz¯Ó‡ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰ËÓËÓÓ¿«¿¿»»««»»¬ƒ»«¿ƒ
‡Ï Ô‰Â ,È· eÁË·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa e„‚a Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«»ƒƒ¿ƒ¿≈…
‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa eÁË·e È· e„‚a ‡l‡ ÔÎ eNÚ»≈∆»»¿ƒ»¿«¬«»ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כז ב, ÔÂÈk(ירמיה .‰z‡ È·‡ ıÚÏ ÌÈ¯Ó‡ : ƒ¿ƒ…¿ƒ»≈»ƒ«»≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»
„ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ט). כט, ÌÎÁ(משלי LÈ‡ : «ƒ¬ƒ»««»»«ƒ»»

.˙Á ÔÈ‡Â ˜ÁNÂ Ê‚¯Â ÏÈÂ‡ LÈ‡ ˙‡ ËtLƒ¿»∆ƒ¡ƒ¿»«¿»«¿≈»«

‡e‰ ,LtË ˙‡ Ô„ ‡e‰L ÈÓ Ïk ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»ƒ∆»∆ƒ≈
ÔÈ‡ ËÙL ,ËtL ÌÎÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBc BÓˆÚ«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»«≈

.ËtL ‡l‡ ,·È˙k¿ƒ∆»ƒ¿»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,ËtL ÌÎÁ LÈ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»»ƒ¿»∆«»»

¯Ó‡pL(ד ט, ‡LÈ(איוב ˙‡ .Ák ıÈn‡Â ··Ï ÌÎÁ : ∆∆¡«¬«≈»¿«ƒ…«∆ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ el‡ ,ÏÈÂ‡(כב ד, ‡ÏÈÂ(ירמיה Èk : ¡ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¡ƒ

ÔÈ‡Â Èz˜ÁN ,˙Á ÔÈ‡Â ÈzÊ‚¯ ,˜ÁNÂ Ê‚¯Â .ÈnÚ«ƒ¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈»«»«¿ƒ¿≈
,e‰ÈÏÓ¯ Ôa Á˜t ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ ÈzÊ‚¯ .˙Á»«»«¿ƒ¬≈∆ƒ≈»«∆¿«¿»

¯Ó‡pL(ו כח, ב הימים  ¯e‰ÈÏÓ(דברי Ôa Á˜t ‚¯‰iÂ : ∆∆¡«««¬…∆«∆¿«¿»
¯Ó‡pL ,e‰ÈˆÓ‡ ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ Èz˜ÁN ,'Â‚Â דברי) »«¿ƒ¬≈∆ƒ≈¬«¿»∆∆¡«

יא) כה, ב CÏiÂהימים BnÚ ˙‡ ‚‰iÂ ˜fÁ˙‰ e‰ÈˆÓ‡Â :«¬«¿»ƒ¿«««ƒ¿«∆««≈∆
˙Áz ,ÁÏn‰ ÈÙk ˙Áz ,ÁÏn‰ ‡Èb e‰Ó ,ÁÏn‰ ‡Èb≈«∆««≈«∆«««≈≈«∆«««

ÈeÙk‰„e‰È Èa e·L ÌÈiÁ ÌÈÙÏ‡ ˙¯NÚÂ .‰ÓÁÏÓ È ¿≈ƒ¿»»«¬∆∆¬»ƒ«ƒ»¿≈¿»
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רלז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰ÚL d˙B‡a ,'Â‚Â ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ¿»»»
Á È·Ï ‰˙ÈÓ Èz¯Ê‚ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»…»«¿ƒƒ»ƒ¿≈…«
ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ :el‡Â ,·¯Áa ‡l‡∆»«∆∆¿≈«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ
LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,˙Á ÔÈ‡Â .eÚ˜· ÌlÎÂ¿À»ƒ¿»¿≈»«¿»»»»««»
e‡ËÁL ÔÂÈk .eÏ‚È ,Ô‡k ÔÈNBÚ el‡ ‰Ó ‡e‰ Ce¯a»»≈ƒ»ƒ¿≈»∆»¿
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

ÂËÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ז). ט, Á˜Ï(משלי ıÏ ¯ÒÈ : «ƒ¬ƒ»««»»«…≈≈…≈«
ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÏ˜ BÏ»»««ƒƒ¿»»««¬ƒ«¿ƒ»»
BÏ Á˜Ï ıÏ ¯ÒÈ :¯Ó‡pL ,epnÓ ˙Bfa˙‰Ï BÙBÒ¿ƒ¿«ƒ∆∆∆¡«…≈≈…≈«
Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,˜ÁˆÈ Èa¯c dÈzÚ„ ‡e‰ .ÔBÏ»̃«¿≈¿«ƒƒ¿»¿»««ƒƒ¿»»
„ÈÓÚÓ el‡k Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰««¬ƒ«¿ƒ»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

.„·Ú „ÈÓÚÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ,ÌÈËÒÏƒ¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ∆∆

·È˙k ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡(ג כ, B·k„(משלי : »««ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
‰È‰ „B·k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,·È¯Ó ˙·L LÈ‡Ï»ƒ∆∆≈ƒ»««»»»»»
eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .BÊ ‰n‡Ï Èz‚ecÊ ‡Ï el‡ ÈÏƒƒ…ƒ¿««¿ƒ¿À»«¿≈¿»»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»»»«»»
Ì‰ ‰Ó ÚÓLÏ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL Ô‰ÈÁ˙t ÏÚ ¯fÁÓ¿«≈«ƒ¿≈∆∆À»»ƒ¿…«»≈
BÊ ‰n‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿ƒ¡…≈∆∆À»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È¯ÁqÓe ‡¯ÒÈqÓe ‰Ú¯tÓ ‡e‰ Ú¯Ùƒ¿«ƒ«¿…ƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«≈»∆
eÈ˜Ê‰ ÏBÎÈ·k ,‡e‰ ¯Ú ÌÏBÚÏe ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯·c‰(כ לו, ‡Ï(יחזקאל ‡B·iÂ : «¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ«»∆
‰Â‰ ‡Ï ,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁÈÂ ÌL e‡a ¯L‡ ÌÈBb‰«ƒ¬∆»»«¿«¿∆≈»¿ƒ»¬»
,‡B·iÂ z¯Ó‡ z‡Â ,e‡B·iÂ ‡l‡ ¯ÓBÏ ‡È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»«∆»«»¿«¿¬«¿¿«»
‡B·iÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,BÓˆÚ ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡l‡∆»ƒ¿»«¿¬»ƒ¿ƒ«»
‰nÏ ‰l‡ '‰ ÌÚ Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe .ÌÈBb‰ Ï‡∆«ƒ∆»¿ƒƒ«≈∆»»

.e‡ˆÈ Bˆ¯‡Ó≈«¿»»
eÈ‰L ,B¯Bc ‰Ê ıÏ ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ¯ÒÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…≈∆ƒ¿¿»≈∆∆»
,B˙B‡ ÔÈÏl˜Ó eÈ‰L ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï ,ÌÈˆÈÏ≈»ƒ…≈«»∆»¿«¿ƒ

·È˙Îc(י טו, k‰(ירמיה È· eL ‡ÏÂ È˙ÈL ‡Ï : ƒ¿ƒ…»ƒƒ¿…»ƒÀ
ÁÈÎBÓ ‰È‰L ,BÓeÓ ÚL¯Ï ÁÈÎBÓe .ÈÂÏÏ˜Ó¿«¿«¿ƒƒ«¿»»∆»»ƒ«

.‰ÎÈ‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»∆≈»

ÊËÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יח). ד, BNÚ(ירמיה CÈÏÏÚÓe Ck¯c : «ƒ«»»««¿≈«¬»«ƒ»
˜˜f‰Ï CÏÓ ÏL BÁ·L È˙ÓÈ‡ .'Â‚Â CÏ ‰l‡≈∆»≈»«ƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈
¯a„na ,·eMia ‡Ï ,·eMia B‡ ¯a„na ÂÈ˙BBÈ‚ÏÏ¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ…«ƒ«ƒ¿»

·È˙k(ד טז, ÔÓ(שמות ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È‰ : ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆∆ƒ
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓM‰(ד ד, ÌÁÏ(איכה eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ : «»»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»¬∆∆
·È˙k ¯a„na ,'Â‚Â(כ עח, e·eÊiÂ(תהלים ¯eˆ ‰k‰ Ô‰ : «ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«»
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓ(ד ד, BkÁ(איכה Ï‡ ˜BÈ ÔBLÏ ˜·c : «ƒ¿»»¿ƒ»«¿≈∆ƒ

·È˙k ¯a„na .‡Óva(לט קה, CÒÓÏ,(תהלים ÔÚ N¯t : «»»«ƒ¿»¿ƒ»«»»¿»»
·È˙k ‡Î‰Â(ט ח ד ÈÓe(איכה .ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ùˆ : ¿»»¿ƒ»«»««¿»ƒ

‡˙‡LÈa CÈ˙Á¯B‡ ,CÈÏÏÚÓe Ck¯c ,CÏ ‰NÚ»»»«¿≈«¬»«ƒ¿»≈ƒ»»
.‡˙‡„È¯Ó CÈ„·BÚÂ(יח ד, Ó¯(ירמיה Èk C˙Ú¯ ˙‡Ê : ¿»«ƒ¿ƒ»»…»»≈ƒ»

ÔaÏ ÔÈÈe¯˜ Ô‰L ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò BÊ ,CaÏ „Ú Ú‚ Èkƒ»««ƒ≈«¿∆¿≈¿»∆≈¿ƒƒ»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ÏL(ט ה, È˜˜BÁÏ(שופטים ÈaÏ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈

È˜˜BÁÏ ÈaÏ ˙ÈÏ ,È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆≈«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿≈

,CaÏ „Ú Ú‚ Èk :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»ƒ»««ƒ≈
¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê(טז ז, ב הימים :(דברי ∆≈«ƒ¿»¿»¿«¿»«

.ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈«¿ƒƒ»»«»ƒ

.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,CaÏ „Ú Ú‚ Èk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»««ƒ≈∆«»»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯˜pL eÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»≈»»ƒ∆ƒ¿»«»»

‡È¯˜ ÔÈ„‰ ÔÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔaÏ(כו עג, ˆe¯(תהלים : ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ»≈¿»»
.ÌÏBÚÏ ÌÈ‰Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï¿»ƒ¿∆¿ƒ¡…ƒ¿»

ÊÈÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יג). סט, È·LÈ(תהלים È· eÁÈNÈ : «ƒ«»»«»ƒƒ¿≈
˙B‡ÈË¯z Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»≈««∆≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰ ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡Ïc ÔÈ‚a :ÌÈ¯ÓB‡Â ,Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿ƒ≈¿≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯hÏ Ïnb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe ,‡zaL„ È‡„e‰Ècƒ»¿««»«¿ƒƒ∆««»««¿ƒ
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÌÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈¿≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ál‚Ó BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯ËÈ˙Ï¿≈«¿∆»∆¿…¿À»¿≈¿ƒ≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ :el‡Ï¿≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ô‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aLa ÔÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ¿«»¿≈»∆
ÔÈÏM·Óe Ô‰È˙BhÓ ÔÈ¯·BL Ô‰Â Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ,¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÌÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ô‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e .˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ÔÈÈ˜ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡Â¿≈»

ÁÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa ,ÌÈ¯B¯n· ÈÚÈaN‰ :Á˙t ÔÈ·‡ Èa¯ .«ƒ»ƒ»«ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈≈«∆«
,·‡a ‰ÚL˙a ,‰ÚÏ ÈÂ¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏL∆»ƒƒ¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»¿»
,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÚÈaN‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈»ƒ∆∆«
·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏa ÈÂ¯‰ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈¿≈≈
‰Ê ÏÚÂ ,·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆«≈≈ƒ¿»¿»¿«∆

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ‰ÈÓ¯È ÔB˜Ó ‰È‰»»¿≈ƒ¿¿»≈»»¿»»»

ËÈÁ˙t ÔÈ·‡ Èa¯ כא). ב, icÚ‡(דניאל ‡L‰Ó ‡e‰Â : «ƒ»ƒ»«¿¿«¿≈ƒ»«»
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ ‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ,‡iÓÊÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÌÈi˜ ÂÈÓÈnL ÁBlM‰ ÈÓ ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ·LBÈ¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ≈«ƒ«∆≈»¿ƒƒ
Ï··Ï ÌÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚ ,ÌÈ˜e˙Óe¿ƒ«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÁe¯Òe ÔÈ¯eÎÚ ÂÈÓÈnL ˙¯t ÈÓ ÔÈ˙BLÂ¿ƒ≈¿»∆≈»¬ƒ¿ƒ¬»

·È˙Î„(יח ב, ÌÈ¯ˆÓ(ירמיה C¯„Ï Cl ‰Ó ‰zÚÂ : ƒ¿ƒ¿«»«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÈÓ ˙BzLÏ ¯eM‡ C¯„Ï Cl ‰Óe ¯BÁL ÈÓ ˙BzLÏƒ¿≈ƒ«»¿∆∆«ƒ¿≈
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`dkiרלח zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·LBÈ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .¯‰»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ
ÂLÎÚ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈«»»«¿»
ÌÈÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â Ï··Ï ÔÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆¿¿ƒƒƒ

ÈÂ‰ ,È‰Â(א קלז, ‡ÎÈ‰.(תהלים .Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : »∆ƒ¡≈««¬»∆≈»

ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ח). קב, È‰‡Â‰(תהלים Èz„˜L : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«»«¿ƒ»∆¿∆
Èz„˜L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‚‚ ÏÚ „„Ba ¯Btˆk¿ƒ≈«»»««»»»«¿ƒ
„„Ba ¯Btˆk ‰È‰‡Â ,„iÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Èa ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»»∆¿∆¿ƒ≈
,¯„‚Ï ¯„bÓe ,‚‚Ï ‚bÓ „„Ba˙Ó ¯Btv‰ ‰Ó ,‚b ÏÚ«»»«ƒƒ¿≈ƒ«¿«ƒ»≈¿»≈

BOÓe ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Óee‡ˆiLk Ck ,‰ÎBNÏ ‰Î ≈ƒ»¿ƒ»ƒ…»¿»»¿∆»¿
ÌÈBÁÂ ˙˜ÏÁÓa ÌÈÚÒB eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«¿…∆¿ƒ
eNÚ ÈÈÒ ¯‰Ï e‡aL ÔÂÈÎÂ ,eÁiÂ eÚÒiÂ ,˙˜ÏÁÓa¿«¿…∆«ƒ¿««¬¿≈»∆»¿«ƒ««¬

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eÁiÂ .‡ÈBÓB‰ Ìlk,יט (שמות À»¿»««¬≈¿ƒ»∆»
‰LB„wב) ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ :«ƒ«»ƒ¿»≈¿»»»»««»

.È·Ï ‰¯Bz Ôz‡L ‰ÚM‰ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a»¬≈«»»∆∆≈»¿»«

LB„w‰ ¯Ó‡ ,[¯ÂÙˆÎ] ‰È‰‡Â Èz„˜L ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»«¿ƒ»∆¿∆»««»
˙È·a È˙ÈÎL ˙B¯L‰Ï È‡ Èz„˜L :‡e‰ Ce¯a»»«¿ƒ¬ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰f‰ ¯Btv‰ ‰Ó ,¯Btˆk ‰È‰‡Â ,ÌÏBÚÏ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»«ƒ«∆
Ck ,„„a ˙·LBÈ ‡È‰ ‰ÈÏÊBb ÏËB ‰z‡L ‰ÚLa¿»»∆«»≈»∆»ƒ∆∆»»»
Èz·¯Á‰Â ,È˙Èa ˙‡ ÈzÙ¯N ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»»«¿ƒ∆≈ƒ¿∆¡«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Èa ˙‡ È˙ÈÏ‚‰Â ,È¯ÈÚ ˙‡∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»«¿≈À»»

.‰ÎÈ‡ ,Èc·Ï ÈÏ Èz·LÈÂ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ≈»

‡ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ מה). יג, ‡L¯(ויקרא Úe¯v‰Â : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«¿«»«¬∆
Ba ¯L‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê Úe¯v‰Â .'Â‚Â Ú‚p‰ Ba«∆«¿«»«∆≈«ƒ¿»¬∆
,Ú‚k ‰‡ÓËÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú BÊ Ú‚p‰«∆«¬«»ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆«
eÈ‰È ÂÈ„‚a .‰e‡nËÈÂ ÈL„˜Ó ˙‡ eÏlÁÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»»ƒ¿

.‰p‰k È„‚a el‡ ,ÌÈÓ¯Ù(מה יג, È‰È‰(ויקרא BL‡¯Â : ¿Àƒ≈ƒ¿≈¿À»¿…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ‡e‰ ,Úe¯Ù(ח כב, CÒÓ(ישעיה ˙‡ Ï‚ÈÂ : »«∆∆¡««¿«≈»«

eÏbL ÔÂÈk ,‰ËÚÈ ÌÙN ÏÚÂ .‡ÈÒÎ„ Èlb ,‰„e‰È¿»«≈¿«¿»¿«»»«¿∆≈»∆»
ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»…»»∆»≈∆»
Ôa¯Á ,‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ .ÂÈtÓ ‰¯Bz ¯·„ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿«»ƒƒ¿»≈»≈ƒ¿»À¿»

.ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ

‰nk Ú„BÈ ‡e‰L ÈÓ Ïk ‡zÙÏÁ Ôa ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈∆¬«¿»»ƒ∆≈««»
È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï‡¯NÈ e„·Ú ÌÈL»ƒ»¿ƒ¿»≈¬«»ƒ≈«≈»«
,dÈÏ ÚÈiÒÓ È‡¯˜ ‡˙Ïz ÔÏ ˙È‡Â ,‡a „Âc Ôa∆»ƒ»¿ƒ»¿»»¿»≈¿««≈

‡„Á(טו ב, ‰ÌÈÏÚa(הושע ÈÓÈ ˙‡ ‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe : »»»«¿ƒ»∆»∆¿≈«¿»ƒ
‡Èz .ÌÈÏÚa‰ ÈÓÈk ,Ì‰Ï ¯ÈË˜z ¯L‡(יג ז, :(זכריה ¬∆«¿ƒ»∆ƒ≈«¿»ƒƒ¿»»

.ÚÓL‡ ‡ÏÂ e‡¯˜È Ôk eÚÓL ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈≈ƒ¿¿¿…∆¿»
‰‡˙ÈÏz(יט ה, NÚ‰(ירמיה ‰Ó ˙Áz e¯Ó‡˙ Èk ‰È‰Â : ¿ƒ»»¿»»ƒ…¿««∆»»

Èa¯ ,e‰ÈÈÂÂ¯z È¯Ó‡c LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ .'Â‚Â '‰«ƒ»»¿≈»ƒ¿«¿≈«¿«¿«ƒ
LÈ˜Ï LÈ¯ .‰cÓ „‚k ‰cÓ ,ÔÚÈ·e ÔÚÈ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»«««¿««ƒ»¿∆∆ƒ»≈»ƒ

¯Ó‡(ז א, ‡ÌÈÏÎ(ישעיה ÌÈ¯Ê ÌÎc‚Ï ÌÎ˙Ó„‡ : »««¿«¿∆¿∆¿¿∆»ƒ…¿ƒ
È¯cÒkÏ‡ Èa¯ .d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯Ê ÌÎc‚k ,d˙‡…»¿∆¿¿∆»ƒ¿ƒ»«ƒ¬∆¿«¿¿ƒ

‡¯˜ ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL(מו יג, ‰Ú‚p(ויקרא ¯L‡ ÈÓÈ Ïk : »«»≈»≈¿»»¿≈¬∆«∆«
.‰ÎÈ‡ .‡ÓËÈ Baƒ¿»≈»

·ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ה,. (ישעיה «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
¯Èaח) ,LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :«ƒ≈«ƒ¿«ƒ«ƒ»»¿≈»ƒ«ƒ

B˙Èa ÏÚ e‰ÂÏÓ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»««ƒ≈«ƒ¿«ƒ«¿≈«≈
‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,dÏËÏ e‰„N ÏÚ e‰ÂÏÓ«¿≈«»≈ƒ¿»»««»»»

,ı¯‡‰ ˙‡ ÌÈL¯BÈ Ìz‡L ÔÈ¯e·Ò Ìz‡(ח ה, :(ישעיה «∆¿ƒ∆«∆¿ƒ∆»»∆
Ì‡ ˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a ,ı¯‡‰ ·¯˜a ÌÎc·Ï Ìz·Le‰Â¿«¿∆¿«¿∆¿∆∆»»∆¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Ó ÌÈ·BËÂ ÌÈÏ„b eÈ‰È ‰nLÏ ÌÈa¯ ÌÈza ‡Ï…»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿…ƒ¿ƒ≈≈
ÏL BÊ‡a ÁÂBˆ ‡Â‰L ‰Êk ¯Ó‡ LÈ˜Ï LÈ¯ .·LBÈ≈≈»ƒ»«»∆∆≈«¿»¿∆
.˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a Ck ,ÌÈzL· ‡l‡ ˙Á‡· ‡Ï B¯·Á¬≈…¿««∆»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»

Ôa¯Á ÌzÚb‰ .˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒ«ƒ≈«ƒ¿«ƒƒ«¿∆À¿»
‰„N ÔBiˆ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ‰Ó ,ÈL Ôa¯ÁÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ«À¿»ƒƒ»∆
ÒÙ‡ „Ú .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ ÈL Ôa¯Á Û‡ ,L¯Á≈̇»≈«À¿»≈ƒƒ»∆≈»≈«∆∆
ÌB˜Ó eÁÈp‰ ‡ÏL ÏÚ ·¯ÁÏ ÌB˜nÏ Ì¯‚ ÈÓ ,ÌB˜Ó»ƒ»««»≈»≈«∆…ƒƒ»
ÔÈ„·BÚ eÈ‰ ‰lÁza ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú B· e„·Ú ‡ÏL∆…»¿¬«»ƒ«¿ƒ»»¿ƒ

iBÓËÓa B˙B‡·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙B(יב ח, :(יחזקאל ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,'Â‚Â CLÁa ÌÈNÚ 'Â‚Â Ì„‡ Ôa ˙È‡¯‰ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈«¬»ƒ»∆»»…ƒ«∆
¯Á‡ ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ì„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««

¯Ó‡pL ,˙Ïc‰(ח נז, ÊeÊn‰Â‰(ישעיה ˙Ïc‰ ¯Á‡Â : «∆∆∆∆¡«¿«««∆∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,CB¯ÎÊ zÓN«¿¿ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿

¯Ó‡pL ,˙Bbb‰ ÏÚ ÔÈNBÚ(ה א, Â‡˙(צפניה : ƒ«««∆∆¡«¿∆
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓM‰ ‡·ˆÏ ˙Bbb‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLn‰«ƒ¿«¬ƒ«««ƒ¿»«»»ƒ¿≈»∆…

¯Ó‡pL ,˙Bpba ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ישעיה) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««∆∆¡«
ג) e¯ÊÁסה, Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .˙Bpba ÌÈÁ·Ê :…¿ƒ««¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï(יג ד, ÏÚ(הושע : ƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒ∆∆¡««
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .e¯h˜È ˙BÚ·b‰ ÏÚÂ eÁaÊÈ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡»̄≈∆»ƒ¿«≈¿««¿»¿«≈¿≈»∆…

·È˙Îc ,˙B„Oa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ הושע) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ«»…ƒ¿ƒ
יב) Ô„eÈיב, Èa¯ .È„N ÈÓÏz ÏÚ ÌÈl‚k Ì˙BÁaÊÓ Ìb :«ƒ¿¿»¿«ƒ««¿≈»»«ƒ»

Ïk ÏÚ È¯Ó‡ ‰ÈL‡È Èa¯ ÌLa È·Ë Èa¯Â e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ…ƒ»»¿≈«»
Èa¯Â ÒÁt Èa¯ .ÌÏˆ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ÌÏ˙Â ÌÏz∆∆¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆«ƒƒ¿»¿«ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ È¯Ó‡ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ‰i˜ÏÁƒ¿ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¿≈»»∆»≈∆
e‰ÈL È„k ,ÚˆÓ‡a ÌÏˆ „ÈÓÚÓ ÔBÒÎBÏ e‰„N L¯BÁ≈»≈¿«¬ƒ∆∆»∆¿«¿≈∆¿
e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .dÏ ÔÈ‡¯Ó ÌÈÓÏz ÈL‡»̄≈¿»ƒ«¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï,טז (יחזקאל ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ∆∆¡«
eÁÓכה) ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .C˙Ó¯ ˙Èa C¯c L‡¯ Ïk Ï‡ :∆»…∆∆»ƒ»»≈¿≈»∆…ƒ

,˙B·BÁ¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï [Â¯ÊÁ] eÏÈÁ˙‰ Ô„È·¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿
¯Ó‡pL(כד ¯Ó‰(יחזקאל, CÏ ÈNÚzÂ ·b CÏ È·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿ƒ»»««¬ƒ»»»

ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .·BÁ¯ ÏÎa¿»¿¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙B¯ÈÚa(כח ב, יג).(ירמיה יא, tÒÓ¯(ירמיה Èk : »¬»∆∆¡«ƒƒ¿«

Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .'Â‚Â ‰„e‰È EÈ‰Ï‡ eÈ‰ EÈ¯Ú»∆»¡…∆¿»¿≈»∆…ƒ¿»»
¯Ó‡pL ,˙BˆeÁa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ(יג יא, :(ירמיה »¿ƒ¿ƒ«∆∆¡«

„Ú .˙LaÏ ˙BÁaÊÓ ÌzÓN ÌÈÏLe¯È ˙BˆÁ ¯tÒÓeƒ¿«À¿»«ƒ«¿∆ƒ¿¿«∆«
,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï ‰eÒÈÎ‰L „Ú ,È˙ÓÈ‡≈»««∆ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈«√»ƒ

¯Ó‡pL(ה ח, e‰Ó(יחזקאל ,‰‡aa ‰f‰ ‰‡w‰ ÏÓÒ : ∆∆¡«≈∆«ƒ¿»«∆«ƒ»«
ÈpÙÓ ‡·˙Bz ‰Èia ‰Èia ‡‰ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡aa«ƒ»»««ƒ«»»ƒ»ƒ»»»¿«≈

.‡˙È· È¯‡Ó»≈≈»
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רלט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(כ כח, ‰Úvn(ישעיה ¯ˆ˜ Èk : »««ƒ∆∆¿»ƒ»«««»
‰M‡ Ïa˜Ï ÚÈ¯zL ,Ú¯zN‰Ó e‰Ó ,Ú¯zN‰Ó≈ƒ¿»≈««≈ƒ¿»≈«∆»ƒ«¿«≈ƒ»
‰ÎqÓ Ì˙ÈNÚ ,Òpk˙‰k ‰¯ˆ ‰Îqn‰Â .dÚ¯Â dÏÚ·e«¿»¿≈»¿««≈»»»¿ƒ¿«≈¬ƒ∆«≈»

Ba ·e˙kL B˙B‡Ï ז)ˆ¯‰ לג, ‰Ìi.(תהלים ÈÓ „pk Òk : »»¿∆»…≈«≈≈«»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

‚ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ יב,. (קהלת «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
ÓÏL‰א) ¯Ó‡ ,EÈ˙¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊe :¿…∆¿∆ƒ≈¿…∆»«¿……

„Ú ÌÎ‡¯Ba ˙‡ e¯ÎÊ ,EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿…∆¿∆ƒ¿∆«¬∆«
,˙Ói˜ ‰p‰k ˙È¯aL „Ú ,˙BÓi˜ ÌÎÈ˙B¯eÁaL∆¿≈∆«»«∆¿ƒ¿À»«∆∆

¯Ó‡pL(כח ב, א ÈË·L(שמואל ÏkÓ B˙‡ ¯Á·e : ∆∆¡«»……ƒ»ƒ¿≈
,˙Ói˜ ‰ÈÂÏ ˙È¯aL „Ú .Ô‰ÎÏ ÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…≈«∆¿ƒ¿ƒ»«∆∆

¯Ó‡pL(ה יח, ÏkÓ(דברים EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa B· Èk : ∆∆¡«ƒ»«¡…∆ƒ»
,˙Ói˜ „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ˙È¯aL „Ú .EÈË·L¿»∆«∆¿ƒ«¿≈»ƒ«∆∆

¯Ó‡pL(ע עח, È¯aL˙(תהלים „Ú .Bc·Ú „Â„a ¯Á·iÂ : ∆∆¡««ƒ¿«¿»ƒ«¿«∆¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ ÌÈÏLe¯È(לב יא, א ‡L¯(מלכים ¯ÈÚ‰Â : ¿»«ƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆

,˙Ói˜ Lc˜n‰ ˙Èa ˙È¯aL „Ú .d· Èz¯Áa»«¿ƒ»«∆¿ƒ≈«ƒ¿»«∆∆
¯Ó‡pL(טז ז, ב הימים ÈzLc˜‰Â(דברי Èz¯Áa ‰zÚÂ : ∆∆¡«¿«»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,˙Ói˜ z‡L „Ú .‰f‰ ˙Èa‰ ו)‡˙ ז, :(דברים ∆««ƒ«∆«∆«¿«∆∆∆∆¡«
.EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa Ea(א יב, e‡·È(קהלת ‡Ï ¯L‡ „Ú : ¿»«¡…∆«¬∆…»…

˙eÏb‰ ÈÓÈ el‡ ,‰Ú¯‰ ÈÓÈ(א יב, ÌÈL(קהלת eÚÈb‰Â : ¿≈»»»≈¿≈«»¿ƒƒ»ƒ
‡ÏÂ ‰·BË ‡Ï ,ıÙÁ Ì‰· ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡z ¯L‡¬∆…«≈ƒ»∆≈∆…»¿…

‰Ú¯(א יב, ‰LÓM,(קהלת CLÁ˙ ‡Ï ¯L‡ „Ú : »»«¬∆…∆¿««∆∆
dÈa ·È˙Îc ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓÏ(לז פט, B‡qÎÂ(תהלים : ¿«¿≈»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿

da ·e˙kL ,‰¯Bz‰ BÊ ,¯B‡‰Â .Èc‚ LÓMÎ,ו (משלי «∆∆∆¿ƒ¿»«»∆»»
ÔÈ¯„‰Ò,כג) BÊ Á¯i‰Â .¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk :ƒ≈ƒ¿»¿»¿«»≈««¿∆¿ƒ

,ÌÈ·ÎBk‰Â .‰l‚Ú Ô¯b ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ¯„‰Ò ‡È˙c¿«¿»«¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ…∆¬À»¿«»ƒ
·È˙Îc ,ÌÈa¯‰ el‡(ג יב, ‰¯ÌÈa(דניאל È˜ÈcˆÓe : ≈»«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈»«ƒ
.„ÚÂ ÌÏBÚÏ ÌÈ·ÎBkk(ב יב, ‡Á¯(קהלת ÌÈ·Ú‰ e·LÂ : «»ƒ¿»»∆¿»∆»ƒ««

˙BÚ¯‰Â ˙BLw‰ ˙B‡e·p‰ ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ,ÌLb‰«»∆«¿≈∆»«¿«»¿»»
¯Á‡Ï ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ e‡· ‡Ï e‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»…»¬≈∆∆»¿««

.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á(ב יב, È¯ÓL(קהלת eÚÊiL ÌBia : À¿«≈«ƒ¿»«∆»À…¿≈
ÈL‡ e˙eÚ˙‰Â .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ el‡ ,˙Èa‰««ƒ≈ƒ¿»¿À»¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ¯NÚ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈ‰k‰ el‡ ,ÏÈÁ‰∆»ƒ≈«…¬ƒ»««ƒ«»««¬»∆¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈa Ô¯‰‡ ÛÈ‰ ÌiÂÏ ÛÏ‡ ÌÈLe¿«ƒ∆∆¿ƒƒ≈ƒ«¬…¿∆»

¯Ó‡pL(כא ח, ÈÙÏ(במדבר ‰Ùez Ì˙‡ Ô¯‰‡ ÛiÂ : ∆∆¡««»∆«¬……»¿»ƒ¿≈
.'‰

‰È‰Â ,‡e‰ Ï˜ ¯·c Bf‰ ‰‡¯n‰ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«À¿»«»»«¿»»
È¯BÁ‡Ï ‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL L·k‰ ÏÚ d˜¯BÊ Ô‰k‰«…≈¿»««∆∆¿ƒ¿«ƒ«»«¬≈
ÔB‚k ,˙BÏB„b ˙BÈLÓ el‡ ,˙BÁh‰ eÏË·e .ÂÈ„È»»»¿«…¬≈ƒ¿»¿¿
‡ÈÚLB‡ Èa¯ ÏL B˙LÓe ‡·È˜Ú Èa¯ ÏL B˙LÓƒ¿»∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿»∆«ƒ«¿»
‡e‰L „eÓÏz‰ BÊ ,eËÚÓ Èk .‡¯t˜ ¯a ÏL B˙LÓeƒ¿»∆««»»ƒƒ≈««¿∆
Ï‡¯NÈ eÏbLk ‡ˆBÓ z‡ ,˙B‡¯‰ eÎLÁÂ .Ì‰a ÏeÏk»»∆¿»¿»…«¿≈¿∆»ƒ¿»≈
¯kÊÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï¿≈À»»…»»∆»≈∆»ƒ¿…
˙B˙Ïc el‡ ,˜eMa ÌÈ˙Ïc e¯bÒÂ .B„eÓÏz ˙‡∆«¿¿À¿¿»«ƒ«≈«¿

ÏÙLa .‰ÁÂ¯Ï ÔÈÁe˙t eÈ‰L ,Ô˙Ï‡ ¯a ‡zLeÁ¿¿»«∆¿»»∆»¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
.‰¯B˙ È¯·„a e˜qÚ˙ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Áh‰ ÏB˜««¬»«¿≈∆…ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»
,˙BÁBËk Ï‡¯NÈ eÏLÓ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿¬
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BÁBh‰ ‰Ó»«¬≈»¿≈¿»«ƒ¿»≈≈»
,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBi· ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏËa¿≈ƒƒ«»…«¿…««¿»

¯Ó‡pL(ח א, ÌB˜ÈÂ(יהושע .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿»
‰BÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,¯Btv‰ ÏB˜Ï¿«ƒ∆¿«¿∆«»»»»««ƒ¿∆
ÏL ÔÈËÏÙa ˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰ ‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»»¿»«≈¿»»ƒ∆
‰˙Èa ·¯Á ÏÈÊ ‡LÈ· ‡c·Ú ˙¯ÓB‡Â ¯v„Îe·¿«¿∆«¿∆∆«¿»ƒ»ƒ¬…≈»
˙Ba Ïk eÁMÈÂ .dÈÏ ÔÈÚÓL ‡Ï dÈ·c ,C¯Óc¿»»ƒ¿≈»»¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰zLn‰ ˙ÈaÓ ¯ÈM‰ Ïh·e ‰ÏÚL ,¯ÈM‰«ƒ∆»»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿∆¬»

·È˙Îc(ט כד, d·bÓ(ישעיה Ìb .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : ƒ¿ƒ«ƒ…ƒ¿»ƒ«ƒ»…«
ÈÚa ¯Ó‡ ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡¯È˙ ÌÏBÚ ÏL B‰B·bÓ ,e‡¯ÈÈƒ»ƒ¿∆»ƒ¿»≈¿»»≈¬«»≈
ÌÈzÁ˙ÁÂ ,È·ÒÏ „·Ú„k ÈÏ „·ÚÓÏ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ¿«¿¿»»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿¬«¿»ƒ¿«¿«ƒ
¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÈÂÏ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,C¯ca«∆∆«ƒ«»««¬»¿«ƒ≈ƒ«ƒ«»«
ÈÂÏ Èa¯Â .ÂÈÏÚ ‰ÏÙ C¯c ÏL d˙ÈzÁ ¯Ó‡ ‡‰k«¬»»«ƒƒ»∆∆∆»¿»»»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ÌÈÈ·Á È·ÁÓ ÏÈÁ˙‰ ¯Ó‡(כו כא, Èk(יחזקאל : »«ƒ¿ƒ«¬≈¬»ƒ«∆∆ƒ
,‰iÏˆ·c ‡n‡ ÏÚ ,C¯c‰ Ì‡ Ï‡ Ï·a CÏÓ „ÓÚ»«∆∆»∆∆≈«∆∆«ƒ»¿»¿«»
,ÌÈÎ¯c‰ ÈL ÔÈa ˙Îe˙Ó ‡È‰L ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL L‡¯a¿…¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆≈¿≈«¿»ƒ
ÌÒ˜Ï .ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡Â ¯a„nÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡««∆∆«ƒ¿»¿««∆∆ƒ»«ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈvÁa Ï˜Ï˜ .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ÏÈÁ˙‰ ,ÌÒ»̃∆ƒ¿ƒ…≈¿»ƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ

ÈvÁa Ï˜Ï˜ÏdÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,Ì ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»∆ƒ¿…»¿»ƒ¿»
ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÏL dÓLÏ ,˙BÚÈË ÚËÂ ˙BÚÈ¯Ê Ú¯Ê .BÏ ‰˙ÏÚÂ¿»¿»»«¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆
‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ƒ¿…»¿»ƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…
.eÁÓˆÂ ,BÏ ‰˙ÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»¿»¿»¿
,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,ÌÈÒpÙe ˙B¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈«»ƒƒ¿»∆ƒ¿…≈ƒ
ÏL dÓLÏ ,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…≈ƒƒ¿»∆
˙„B·Úa ,ÌÈÙ¯za Ï‡L .ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰Â ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»¿ƒƒ»««¿»ƒ«¬«

¯Ó‡ z‡c CÈ‡‰ ,BlL ÌÈ·ÎBk(כג טו, א ÔÂ‡Â(שמואל : »ƒ∆»≈¿«¿»«¿»∆
‰‡·¯Ú ÔÈ„‰k Èa¯ ¯Ó‡ ,„·ka ‰‡¯ ,¯ˆÙ‰ ÌÈÙ¯˙e¿»ƒ«¿«»»«»≈»««ƒ¿»≈¬»»»
ÌÒw‰ ‰È‰ BÈÓÈa .‡c·Îa ÈÓÁÂ ‡¯ÓÈ‡ ÒÈÎ ‰Â‰c«¬»»≈ƒ¿»¿»≈¿«¿»ƒƒ»»«∆∆
.BÈÓÈa ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‡ÈÓÒ˜ BÂ‰ ÔÈ‡¯ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»«¿»«ƒƒƒ
,Áˆ¯a ‰t ÁzÙÏ .ÒBk¯ÓÈÏBt ,ÌÈ¯k ÌeNÏ»»ƒƒ«¿ƒ¿…«∆¿∆«
ÌeNÏ .ÒBÈt¯Ò ,‰Úe¯˙a ÏB˜ ÌÈ¯‰Ï .ÌÈ¯ËÏ˜ÙÒ¿«¿»…ƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ»
È·‡ ,‰ÏÏÒ CtLÏ .ÔÈB¯ÈË ,ÌÈ¯ÚL ÏÚ ÌÈ¯k»ƒ«¿»ƒƒƒƒ¿……¿»«¿≈
Ì‰Ï ‰È‰Â ÌlÎÂ .ÌÈL·k ,˜Èc ˙B·Ï .ÒB¯ËÒÈla«ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿À»¿»»»∆

Ì‰ÈÈÚa ‡ÂL ÌÒ˜k(כח כא, BÚ·L˙(יחזקאל ÈÚ·L : ƒ¿»»¿¿≈≈∆¿À≈¿À
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»«¿∆¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÂLÎÚÂ ,‰Ú·MÓ ‰Ú·L ˙L¯„ ‡È‰L ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»¿«¿»
‰Ú·L ÌÎÈÏÚ Ìq˜Óe ‡a ¯v„Îe· È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈¿«¿∆«»¿«≈¬≈∆ƒ¿»
‡e‰Â .Ì‰Ï ˙BÚ·L ÈÚ·L ·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,‰Ú·MÓƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿À≈¿À»∆¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰È¯ÎÊ ÏL BBÚ ‰Ê ,NÙz‰Ï ÔBÚ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ»¿ƒ»≈∆¬∆¿«¿»¬»

·È˙Î„(כ כד, ב הימים ‡˙(דברי ‰L·Ï ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â : ƒ¿ƒ¿«¡…ƒ»¿»∆
ÏÚÓ ÈÎÂ ,ÌÚÏ ÏÚÓ „ÓÚiÂ Ô‰k‰ Ú„ÈB‰È Ô· ‰È¯ÎÊ¿«¿»∆¿»»«…≈««¬…≈«»»¿ƒ≈«
‰‡¯L ‡l‡ ,ÌÚÏ ÏÚÓ ¯Ó‡ z‡c ,‰È‰ ÌÚ‰ ÈL‡»̄≈»»»»¿«¿»«≈«»»∆»∆»»
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ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·LBÈ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .¯‰»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ
ÂLÎÚ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈«»»«¿»
ÌÈÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â Ï··Ï ÔÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆¿¿ƒƒƒ

ÈÂ‰ ,È‰Â(א קלז, ‡ÎÈ‰.(תהלים .Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : »∆ƒ¡≈««¬»∆≈»

ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ח). קב, È‰‡Â‰(תהלים Èz„˜L : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«»«¿ƒ»∆¿∆
Èz„˜L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‚‚ ÏÚ „„Ba ¯Btˆk¿ƒ≈«»»««»»»«¿ƒ
„„Ba ¯Btˆk ‰È‰‡Â ,„iÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Èa ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»»∆¿∆¿ƒ≈
,¯„‚Ï ¯„bÓe ,‚‚Ï ‚bÓ „„Ba˙Ó ¯Btv‰ ‰Ó ,‚b ÏÚ«»»«ƒƒ¿≈ƒ«¿«ƒ»≈¿»≈

BOÓe ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Óee‡ˆiLk Ck ,‰ÎBNÏ ‰Î ≈ƒ»¿ƒ»ƒ…»¿»»¿∆»¿
ÌÈBÁÂ ˙˜ÏÁÓa ÌÈÚÒB eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«¿…∆¿ƒ
eNÚ ÈÈÒ ¯‰Ï e‡aL ÔÂÈÎÂ ,eÁiÂ eÚÒiÂ ,˙˜ÏÁÓa¿«¿…∆«ƒ¿««¬¿≈»∆»¿«ƒ««¬

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eÁiÂ .‡ÈBÓB‰ Ìlk,יט (שמות À»¿»««¬≈¿ƒ»∆»
‰LB„wב) ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ :«ƒ«»ƒ¿»≈¿»»»»««»

.È·Ï ‰¯Bz Ôz‡L ‰ÚM‰ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a»¬≈«»»∆∆≈»¿»«

LB„w‰ ¯Ó‡ ,[¯ÂÙˆÎ] ‰È‰‡Â Èz„˜L ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»«¿ƒ»∆¿∆»««»
˙È·a È˙ÈÎL ˙B¯L‰Ï È‡ Èz„˜L :‡e‰ Ce¯a»»«¿ƒ¬ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰f‰ ¯Btv‰ ‰Ó ,¯Btˆk ‰È‰‡Â ,ÌÏBÚÏ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»«ƒ«∆
Ck ,„„a ˙·LBÈ ‡È‰ ‰ÈÏÊBb ÏËB ‰z‡L ‰ÚLa¿»»∆«»≈»∆»ƒ∆∆»»»
Èz·¯Á‰Â ,È˙Èa ˙‡ ÈzÙ¯N ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»»«¿ƒ∆≈ƒ¿∆¡«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Èa ˙‡ È˙ÈÏ‚‰Â ,È¯ÈÚ ˙‡∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»«¿≈À»»

.‰ÎÈ‡ ,Èc·Ï ÈÏ Èz·LÈÂ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ≈»

‡ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ מה). יג, ‡L¯(ויקרא Úe¯v‰Â : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«¿«»«¬∆
Ba ¯L‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê Úe¯v‰Â .'Â‚Â Ú‚p‰ Ba«∆«¿«»«∆≈«ƒ¿»¬∆
,Ú‚k ‰‡ÓËÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú BÊ Ú‚p‰«∆«¬«»ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆«
eÈ‰È ÂÈ„‚a .‰e‡nËÈÂ ÈL„˜Ó ˙‡ eÏlÁÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»»ƒ¿

.‰p‰k È„‚a el‡ ,ÌÈÓ¯Ù(מה יג, È‰È‰(ויקרא BL‡¯Â : ¿Àƒ≈ƒ¿≈¿À»¿…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ‡e‰ ,Úe¯Ù(ח כב, CÒÓ(ישעיה ˙‡ Ï‚ÈÂ : »«∆∆¡««¿«≈»«

eÏbL ÔÂÈk ,‰ËÚÈ ÌÙN ÏÚÂ .‡ÈÒÎ„ Èlb ,‰„e‰È¿»«≈¿«¿»¿«»»«¿∆≈»∆»
ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»…»»∆»≈∆»
Ôa¯Á ,‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ .ÂÈtÓ ‰¯Bz ¯·„ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿«»ƒƒ¿»≈»≈ƒ¿»À¿»

.ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ

‰nk Ú„BÈ ‡e‰L ÈÓ Ïk ‡zÙÏÁ Ôa ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈∆¬«¿»»ƒ∆≈««»
È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï‡¯NÈ e„·Ú ÌÈL»ƒ»¿ƒ¿»≈¬«»ƒ≈«≈»«
,dÈÏ ÚÈiÒÓ È‡¯˜ ‡˙Ïz ÔÏ ˙È‡Â ,‡a „Âc Ôa∆»ƒ»¿ƒ»¿»»¿»≈¿««≈

‡„Á(טו ב, ‰ÌÈÏÚa(הושע ÈÓÈ ˙‡ ‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe : »»»«¿ƒ»∆»∆¿≈«¿»ƒ
‡Èz .ÌÈÏÚa‰ ÈÓÈk ,Ì‰Ï ¯ÈË˜z ¯L‡(יג ז, :(זכריה ¬∆«¿ƒ»∆ƒ≈«¿»ƒƒ¿»»

.ÚÓL‡ ‡ÏÂ e‡¯˜È Ôk eÚÓL ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈≈ƒ¿¿¿…∆¿»
‰‡˙ÈÏz(יט ה, NÚ‰(ירמיה ‰Ó ˙Áz e¯Ó‡˙ Èk ‰È‰Â : ¿ƒ»»¿»»ƒ…¿««∆»»

Èa¯ ,e‰ÈÈÂÂ¯z È¯Ó‡c LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ .'Â‚Â '‰«ƒ»»¿≈»ƒ¿«¿≈«¿«¿«ƒ
LÈ˜Ï LÈ¯ .‰cÓ „‚k ‰cÓ ,ÔÚÈ·e ÔÚÈ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»«««¿««ƒ»¿∆∆ƒ»≈»ƒ

¯Ó‡(ז א, ‡ÌÈÏÎ(ישעיה ÌÈ¯Ê ÌÎc‚Ï ÌÎ˙Ó„‡ : »««¿«¿∆¿∆¿¿∆»ƒ…¿ƒ
È¯cÒkÏ‡ Èa¯ .d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯Ê ÌÎc‚k ,d˙‡…»¿∆¿¿∆»ƒ¿ƒ»«ƒ¬∆¿«¿¿ƒ

‡¯˜ ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL(מו יג, ‰Ú‚p(ויקרא ¯L‡ ÈÓÈ Ïk : »«»≈»≈¿»»¿≈¬∆«∆«
.‰ÎÈ‡ .‡ÓËÈ Baƒ¿»≈»

·ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ה,. (ישעיה «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
¯Èaח) ,LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :«ƒ≈«ƒ¿«ƒ«ƒ»»¿≈»ƒ«ƒ

B˙Èa ÏÚ e‰ÂÏÓ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»««ƒ≈«ƒ¿«ƒ«¿≈«≈
‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,dÏËÏ e‰„N ÏÚ e‰ÂÏÓ«¿≈«»≈ƒ¿»»««»»»

,ı¯‡‰ ˙‡ ÌÈL¯BÈ Ìz‡L ÔÈ¯e·Ò Ìz‡(ח ה, :(ישעיה «∆¿ƒ∆«∆¿ƒ∆»»∆
Ì‡ ˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a ,ı¯‡‰ ·¯˜a ÌÎc·Ï Ìz·Le‰Â¿«¿∆¿«¿∆¿∆∆»»∆¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Ó ÌÈ·BËÂ ÌÈÏ„b eÈ‰È ‰nLÏ ÌÈa¯ ÌÈza ‡Ï…»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿…ƒ¿ƒ≈≈
ÏL BÊ‡a ÁÂBˆ ‡Â‰L ‰Êk ¯Ó‡ LÈ˜Ï LÈ¯ .·LBÈ≈≈»ƒ»«»∆∆≈«¿»¿∆
.˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a Ck ,ÌÈzL· ‡l‡ ˙Á‡· ‡Ï B¯·Á¬≈…¿««∆»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»

Ôa¯Á ÌzÚb‰ .˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒ«ƒ≈«ƒ¿«ƒƒ«¿∆À¿»
‰„N ÔBiˆ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ‰Ó ,ÈL Ôa¯ÁÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ«À¿»ƒƒ»∆
ÒÙ‡ „Ú .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ ÈL Ôa¯Á Û‡ ,L¯Á≈̇»≈«À¿»≈ƒƒ»∆≈»≈«∆∆
ÌB˜Ó eÁÈp‰ ‡ÏL ÏÚ ·¯ÁÏ ÌB˜nÏ Ì¯‚ ÈÓ ,ÌB˜Ó»ƒ»««»≈»≈«∆…ƒƒ»
ÔÈ„·BÚ eÈ‰ ‰lÁza ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú B· e„·Ú ‡ÏL∆…»¿¬«»ƒ«¿ƒ»»¿ƒ

iBÓËÓa B˙B‡·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙B(יב ח, :(יחזקאל ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,'Â‚Â CLÁa ÌÈNÚ 'Â‚Â Ì„‡ Ôa ˙È‡¯‰ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈«¬»ƒ»∆»»…ƒ«∆
¯Á‡ ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ì„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««

¯Ó‡pL ,˙Ïc‰(ח נז, ÊeÊn‰Â‰(ישעיה ˙Ïc‰ ¯Á‡Â : «∆∆∆∆¡«¿«««∆∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,CB¯ÎÊ zÓN«¿¿ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿

¯Ó‡pL ,˙Bbb‰ ÏÚ ÔÈNBÚ(ה א, Â‡˙(צפניה : ƒ«««∆∆¡«¿∆
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓM‰ ‡·ˆÏ ˙Bbb‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLn‰«ƒ¿«¬ƒ«««ƒ¿»«»»ƒ¿≈»∆…

¯Ó‡pL ,˙Bpba ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ישעיה) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««∆∆¡«
ג) e¯ÊÁסה, Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .˙Bpba ÌÈÁ·Ê :…¿ƒ««¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï(יג ד, ÏÚ(הושע : ƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒ∆∆¡««
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .e¯h˜È ˙BÚ·b‰ ÏÚÂ eÁaÊÈ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡»̄≈∆»ƒ¿«≈¿««¿»¿«≈¿≈»∆…

·È˙Îc ,˙B„Oa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ הושע) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ«»…ƒ¿ƒ
יב) Ô„eÈיב, Èa¯ .È„N ÈÓÏz ÏÚ ÌÈl‚k Ì˙BÁaÊÓ Ìb :«ƒ¿¿»¿«ƒ««¿≈»»«ƒ»

Ïk ÏÚ È¯Ó‡ ‰ÈL‡È Èa¯ ÌLa È·Ë Èa¯Â e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ…ƒ»»¿≈«»
Èa¯Â ÒÁt Èa¯ .ÌÏˆ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ÌÏ˙Â ÌÏz∆∆¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆«ƒƒ¿»¿«ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ È¯Ó‡ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ‰i˜ÏÁƒ¿ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¿≈»»∆»≈∆
e‰ÈL È„k ,ÚˆÓ‡a ÌÏˆ „ÈÓÚÓ ÔBÒÎBÏ e‰„N L¯BÁ≈»≈¿«¬ƒ∆∆»∆¿«¿≈∆¿
e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .dÏ ÔÈ‡¯Ó ÌÈÓÏz ÈL‡»̄≈¿»ƒ«¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï,טז (יחזקאל ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ∆∆¡«
eÁÓכה) ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .C˙Ó¯ ˙Èa C¯c L‡¯ Ïk Ï‡ :∆»…∆∆»ƒ»»≈¿≈»∆…ƒ

,˙B·BÁ¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï [Â¯ÊÁ] eÏÈÁ˙‰ Ô„È·¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿
¯Ó‡pL(כד ¯Ó‰(יחזקאל, CÏ ÈNÚzÂ ·b CÏ È·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿ƒ»»««¬ƒ»»»

ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .·BÁ¯ ÏÎa¿»¿¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙B¯ÈÚa(כח ב, יג).(ירמיה יא, tÒÓ¯(ירמיה Èk : »¬»∆∆¡«ƒƒ¿«

Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .'Â‚Â ‰„e‰È EÈ‰Ï‡ eÈ‰ EÈ¯Ú»∆»¡…∆¿»¿≈»∆…ƒ¿»»
¯Ó‡pL ,˙BˆeÁa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ(יג יא, :(ירמיה »¿ƒ¿ƒ«∆∆¡«

„Ú .˙LaÏ ˙BÁaÊÓ ÌzÓN ÌÈÏLe¯È ˙BˆÁ ¯tÒÓeƒ¿«À¿»«ƒ«¿∆ƒ¿¿«∆«
,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï ‰eÒÈÎ‰L „Ú ,È˙ÓÈ‡≈»««∆ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈«√»ƒ

¯Ó‡pL(ה ח, e‰Ó(יחזקאל ,‰‡aa ‰f‰ ‰‡w‰ ÏÓÒ : ∆∆¡«≈∆«ƒ¿»«∆«ƒ»«
ÈpÙÓ ‡·˙Bz ‰Èia ‰Èia ‡‰ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡aa«ƒ»»««ƒ«»»ƒ»ƒ»»»¿«≈
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‡È·Â ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏn‰ Ô˙Á ,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b BÓˆÚ«¿»«ƒ»»»¬««∆∆¿…≈»¿»ƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÏB„b ¯a„Ó ÏÈÁ˙‰ .Ôi„Â דברי) ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿¬»ƒ¿ƒ

כ) כד, ב nÏ‰הימים ÌÈ‰Ï‡‰ ¯Ó‡ ‰k Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ :«…∆»∆…»«»¡…ƒ»»
Ìz·ÊÚ Èk eÁÈÏˆ˙ ‡ÏÂ '‰ ˙BˆÓ ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡«∆…¿ƒ∆ƒ¿¿…«¿ƒƒ¬«¿∆
,'Â‚Â Ô·‡ e‰Ób¯iÂ ÂÈÏÚ e¯L˜iÂ ,ÌÎ˙‡ ·ÊÚiÂ '‰ ˙‡∆««¬…∆¿∆«ƒ¿¿»»«ƒ¿¿À∆∆
,Ïi‡‰ Ì„k ‡ÏÂ È·v‰ Ì„k ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ¿…»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»

·È˙Îc(יג יז, Ì¯a(ויקרא ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ : ƒ¿ƒ¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«
‡Î‰(ז כד, Ck(יחזקאל ÏÎÂ .‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : »»ƒ»»¿»»»¿»»
‰nÏ(ח כד, ¯Èa(יחזקאל .Ì˜ Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï : »»¿«¬≈»ƒ¿…»»«ƒ

,‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ»»«¿«ƒ«»≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
˙¯ÊÚa ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa B‡ ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ¿∆¿«ƒ¿»≈»«≈…¿∆¿«
‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa ‡l‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ ÌÈL»ƒ¿…¿∆¿«ƒ¿»≈∆»¿∆¿«…¬ƒ¿…
·È˙Îc Ïi‡‰ Ì„Î ‡ÏÂ È·v‰ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»ƒ¿ƒ
ÏÚ ‡Î‰ Ì¯·e ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :dÈa≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»«
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck Ïk ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁ¿̂ƒ«∆«»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
˙B¯·Ú Ú·L ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ .Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«∆«∆«¬≈
,Ôi„Â ,‡È·Â ,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ eNÚ»ƒ¿»≈¿«»¿…≈¿»ƒ¿«»
,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ ,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ¿»¿«»ƒ¿ƒ¿∆«≈¿ƒ¿∆»¬»»
‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ,˙aM‰ ÌBÈÂ¿««»¿«ƒƒ»»¿≈»∆»»
B·Èh ‰Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÒBz Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»ƒ¿ƒ«»≈»«»∆«ƒ
ÌÈN·Îe ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t Ìc BÏ e¯Ó‡ ,‰Ê Ìc ÏL∆»∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,ÌÈÁ·Ê ÈÓc È˙ÈÈ‡Â ÁÏL „iÓ ,ÔÈËÁBL eÈÈ‰L∆»ƒ¬ƒƒ»»«¿«¿≈¿≈¿»ƒ¿»
Â‡Ï Ì‡Â ·ËeÓ e˙È¯Ó‡ ÔÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .dÈÏ enc‡ƒ«≈»«»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
,‡ÏÊ¯Ù„ È˜¯ÒÓa ÈLÈ‡ e‰‰c e‰È¯N·Ï ‡˜È¯Ò»ƒ¿»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ¿≈¿«¿¿≈¿«¿¿»
ÔÏ ÁÎBÓ ‰Â‰c ‰Â‰ ‡È· CÏ ‡ÓÈ È‡Ó dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈»≈»»»ƒ¬»«¬»«»
ÁÈi ‡Ïc ÈL ‰nk ‡‰Â ,dÈÈÏË˜e dÈÏÚ ÔÈÓ»̃≈»¬≈¿»ƒ≈¿»«»¿≈¿»««
dÈÓB˜ È˙ÈÈ‡ ,dÈÏ ‡ÒÈiÙÓ ‡‡ B‰Ï ¯Ó‡ .dÈÓc¿≈¬«¿¬»¿««¿»≈«¿≈≈
„Ú ,ÔB‰ÈÏË˜e ‰pË˜ È¯c‰ÒÂ ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»¿«¿∆¿≈¿«»¿»ƒ¿«
‰Ó Ìi˜Ï ,‰È¯ÎÊ ÏL ÔÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L∆ƒƒ«»»¿»»∆¿«¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(ב ד, Ôi„ÚÂ(הושע ,eÚ‚ ÌÈÓ„a ÌÈÓ„Â eˆ¯Ù : ∆∆¡«»»¿»ƒ¿»ƒ»»«¬«ƒ
È‡ .ÒÒBz Ìc‰dÈÂÏÈÚ ÏË˜e ˙BÏe˙·e ÌÈ¯eÁa È˙È «»≈«¿≈«ƒ¿¿«ƒ»≈

dÈÂÏÈÚ ÏË˜e Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ∆≈«»¿«ƒ»≈
ÏË˜e ‰p‰k ÈÁ¯t ÛÏ‡ ÌÈBÓL È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈¿ƒ∆∆ƒ¿≈¿À»¿«
‰È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰È¯ÎÊ ÏL BÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L „Ú ÔB‰˙È«¿«∆ƒƒ«»»¿»∆¿«¿»«¬«ƒ»»
Ì‰aL ÌÈ·BË Ïk ,‰È¯ÎÊ ‰È¯ÎÊ :¯Ó‡ ,ÒÒBz Ìc‰«»≈»«¿«¿»¿«¿»»ƒ∆»∆
dÈÏ ¯Ó‡„k ,e‰lÎÏ e‰ÈÏÎÈÏc CÏ ‡ÁÈ ,Èz„a‡ƒ«¿ƒƒ»»¿≈¿ƒ¿¿À¿ƒ¿»«≈
‰·eLz ˙BNÚÏ ¯‰¯‰ ‡zÚL ‡È‰‰a ,Á „iÓ ÈÎ‰»≈ƒ»»¿«ƒ«¿»ƒ¿≈«¬¿»
‡e‰‰ ,Ck ˙Á‡ LÙ ÏÚ Ì‡ ‰Óe :¯Ó‡Â ,dÈLÙa¿«¿≈¿»«»ƒ«∆∆««»«
,‰nÎÂ ‰Ók ˙Á‡ ÏÚ ,‡˙LÙ e‰‰ Ïk ÏË˜c ‰¯·‚«¿»ƒ¿«»«¿«¿»»««««»¿«»

.¯Èib‡Â dÈ˙È·Ï ‡Lc¯t ¯„Le ˜¯Ú(ה יב, :(קהלת ¬«¿««¿«¿»¿≈≈¿ƒ«≈
‡e‰ ‡„‰ ,‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· BÊ ,„˜M‰ ı‡ÈÂ¿»≈«»≈¿»∆ƒ¿¿»¬»

·È˙Îc(יא א, Ó‡Â¯(ירמיה ‰‡¯ ‰z‡ ‰Ó ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆≈«»«»…∆»…«
ÏL BÓÈq ‰Ó ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡¯ È‡ „˜L ÏwÓ«≈»≈¬ƒ…∆»««ƒ∆¿»»«ƒ»∆
¯ÓBb ‡e‰L ‰ÚL „Ú ıÈˆÓ ‡e‰L ‰ÚMÓ ,‰Ê „˜L»≈∆ƒ»»∆≈ƒ«»»∆≈
„Ú Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·MÓ Ck ,ÌBÈ „Á‡Â ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿∆»»ƒƒ¿»»»¿««

.ÌBÈ „Á‡Â ÌÈ¯NÚ ·‡a ‰ÚLz(ה יב, ÏazÒÈÂ(קהלת : ƒ¿»¿»∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈

·È˙Îc ,¯v„Îe· ÏL BÓÏˆ ‰Ê ,·‚Á‰(א ג, :(דניאל ∆»»∆«¿∆¿«¿∆«ƒ¿ƒ
ÔÈzL ÔÈn‡ dÓe¯ ·‰„ Èc ÌÏˆ „·Ú ‡kÏÓ ¯v„Îe·¿«¿∆««¿»¬«¿≈ƒ¿«≈«ƒƒƒ
ÔÈn‡ dÈÓe¯c Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙L ÔÈn‡ dÈ˙t¿»≈«ƒƒ»««ƒ»»»¿≈«ƒ
BÈ·Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈ‡˜ ÏÈÎÈ ÈÓ ˙ÈL dÈ˙Ùe ÔÈzLƒƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»≈ƒ≈»¿

¯Ó‡ z‡Â ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ BÓe¯ LÈÏL(א ג, :(דניאל ¿ƒ≈»«¬…¿«¿»«
.‡¯ec ˙Ú˜·a dÓÈ˜‡¬ƒ≈¿ƒ¿«»

,ÏÙB ‡e‰Â dÈÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ‰˜k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ≈¿≈
ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,ÔÎÈ‰ „Ú ,ÏÙB ‡e‰Â B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈«≈»«ƒ««¿≈
e‡ÈˆB‰L ·‰ÊÂ ÛÒk Ïk e‡È·‰L „Ú ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa«̄ƒƒ¿»»««∆≈ƒ»∆∆¿»»∆ƒ
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ ÒBÓÈc eÎÙLÂ ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒ¿»¿ƒ««¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(יט ז, Ì·‰Êe(יחזקאל eÎÈÏLÈ ˙BˆeÁa ÌtÒk : ∆∆¡««¿»««¿ƒ¿»»
.‰È‰È ‰cÏ(ה יב, eÎÊ˙(קהלת BÊ ,‰Bi·‡‰ ¯Ù˙Â : ¿ƒ»ƒ¿∆¿»≈»¬ƒ»¿

ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,BÓÏBÚ ˙È·Ï Ì„‡‰ CÏ‰ Èk .˙B·‡»ƒ…≈»»»¿≈»ƒ»∆»¿»
z‡ .‰ÈÎÈ ˙eÏb ‰Ê ,ÌÈ„ÙBq‰ ˜eM· e··ÒÂ .e¯ÊÁ»¿¿»¿««¿ƒ∆»¿»¿»«¿
ÏL B˙eÏ‚Â ÌÈÏLe¯ÈÓ ¯v„Îe· „¯iL ‰ÚLa ‡ˆBÓ≈¿»»∆»«¿«¿∆«ƒ»«ƒ¿»∆
ÌÈqÎÓ B˙‡¯˜Ï ‰ÈÎÈ ÏL B˙eÏb ‰˙ˆÈ ,B„Èa ‰i˜„ƒ̂¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»¿»ƒ¿»¿Àƒ
eÈ‰Â ,ıeÁaÓ ÌÈ·Ï ÌÈLe·Ïe ÌÈÙaÓ ÌÈ¯BÁL¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
‰Ó ÔÈÏ‡L ÔBÂ‰Â ,‰È¯a¯a ‰Ë˜ ,B˙‡¯˜Ï ÔÈÒÏ˜Ó¿«¿ƒƒ¿»»¿»«¿«¿»«¬»¬ƒ»
ÔeÈ‡Â ,È¯·a „·Ú ‰Ó ,‡Á‡a „È·Ú ‰Ó ,‡a‡a „È·Ú¬≈¿«»»¬≈¿«»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ

dÈÏ ÔÈ¯Ó‡(ב טו, L‡Â¯(ירמיה ˙ÂnÏ ˙ÂnÏ ¯L‡ : »¿ƒ≈¬∆«»∆«»∆«¬∆
ÔÈ„tÒÓe ‡„È ‡„Áa ÔÈÒl˜Ó ÔBÂ‰Â ,·¯ÁÏ ·¯ÁÏ«∆∆«∆∆«¬¿«¿ƒ¿»»»»¿«¿ƒ

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‡„È ‡„Áa(כג כד, ÌÎ¯‡Ùe(יחזקאל : ¿»»»»¿«≈«∆∆¡«¿≈≈∆
.'Â‚Â ÌÎÈL‡¯ ÏÚ(ו יב, È¯˙˜(קהלת ‡Ï ¯L‡ „Ú : «»≈∆«¬∆…≈»≈

ÔÈÒÁBÈ ˙ÏLÏL BÊ ,ÛÒk‰ Ï·Á(ו יב, ı¯˙Â(קהלת : ∆∆«∆∆«¿∆∆¬ƒ¿»À
‰¯B˙ È¯·c el‡ ,·‰f‰ ˙lb(יא יט, ‰ÌÈ„ÓÁp(תהלים : À««»»≈ƒ¿≈»«∆¡»ƒ

ÔÈ¯z ,Úean‰ ÏÚ „k ¯·M˙Â .·¯ ÊtÓe ·‰fÓƒ»»ƒ»»¿ƒ»∆«««««¿≈
ÏL BÚeaÓ ÏÚ Ce¯a ÏL Bck ¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡»»ƒ«¬««∆»««∆
ÏL BÚeaÓ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ÏL Bck ¯Ó‡ „ÁÂ ,‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿«¬««∆ƒ¿¿»««∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ce¯a(יח לו, È˜¯‡(ירמיה ÂÈtÓ : »¬»ƒ¿ƒƒƒƒ¿»
ÏL ‡ËeÊ ‡È‰L Ï·a BÊ ,¯Ba‰ Ï‡ ÏbÏb‰ ı¯Â .ÈÏ‡≈«¿»…««¿«∆«»∆∆ƒ»∆

.ÌÏBÚ»
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡(כז מד, È·¯Á,(ישעיה ‰ÏevÏ ¯Ó‡‰ : »««ƒ»»»…≈«»√»ƒ

ÈÓ eÏÏˆ ÌML ,‰Ïeˆ dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,Ï·a BÊ»∆»»ƒ¿≈¿»»∆»»¬≈
·È˙Îc ,ÏeaÓ(מט נא, ÈÏÏÁ(ירמיה ÏtÏ Ï·a Ìb : «ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿…«¿≈

.ı¯‡‰ ÏÎ ÈÏÏÁ eÏÙ Ï··Ï Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆»¿«¿≈»»»∆
·È˙k LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡(ב יא, ·˜Ú‰(בראשית e‡ˆÓiÂ : »«≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»

,¯ÚL dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,ÌL e·LiÂ ¯ÚL ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»«≈¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ¿»
.Ïean‰ ¯Bc ¯Ú ÌML∆»ƒ¿«««

˙ÂˆÓ ,˙BÂˆn‰ ÏkÓ ÔÈ¯ÚÓ Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈¿…»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿«
.˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z¿««¿

‡Ï·e ¯ ‡Ïa ˜L˙a ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿«¿≈¿…≈¿…
.ıÁ¯Ó∆¿»

.ÌÈ¯Ú ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈËÚ·Ó ÌÈ¯Ú ‰È¯OL ¯ÈÚ ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»ƒ∆»…∆»¿»ƒ¿«¬ƒ

.‰¯Bza«»
LB„w‰Ï ¯ÚÂ ‡BN ‰„ÈÓÚ‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆∆¡ƒ»≈¿≈¿«»
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רמי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

.¯v„Îe· ‰Ê ,‰Ê ‰ÊÈ‡Â ,‡e‰ Ce¯a(ז יב, :(קהלת »¿≈∆∆∆¿«¿∆«
ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ¿»…∆»»«»»∆¿∆»»ƒ»∆»¿»

.e¯ÊÁ(ז יב, Â‚Â',(קהלת ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â : »¿¿»«»∆»¡…ƒ
ÔÂÈÎÂ ,eÏb L„w‰ Áe¯ ˜lzÒpL ÔÂÈk ,L„w‰ Áe¯ ‰Ê∆««…∆≈»∆ƒ¿«≈««…∆»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰ eÏbL∆»»»ƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

„ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ א). כב, ÔBÈfÁ,(ישעיה ‡È‚ ‡OÓ : «ƒ»»»««»…≈ƒ»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb ,‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Ó ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb≈∆»«ƒƒ¿«¿ƒ»∆»≈∆»«ƒ
‡ÏL ‡È· Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,‰pnÓ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ∆»¿»««ƒ»»»»ƒ∆…
,ÔBÈfÁ ‡Èb .‰È‰ ÈÓÏLe¯È B¯ÈÚ ÌL L¯t˙ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ»

,ı¯‡Ï ÌÈÊBÁ È¯·c eÎÈÏL‰L(א כב, Cl(ישעיה ‰Ó : ∆ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»»∆«»
¯Ó‡ ,BÏ ÔÈ˜ÏÒ ‡¯‚È‡Ïe ,˙BbbÏ Clk ˙ÈÏÚ Èk ‡BÙ‡≈ƒ»ƒÀ»««¿ƒ»»»¿ƒ»«
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡ÏÓ ˙B‡Lz .Áe¯‰ Èqb el‡ ÈÂÏ Èa«̄ƒ≈≈«≈»«¿À¿≈»»««ƒ
‰LÏL LnLÓ ‰f‰ ÔBLl‰ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…«»«∆¿«≈¿»

¯Ó‡pL ,˙B¯ˆ .‰ÏÙ‡ ,˙BLb¯Ó ,˙B¯ˆ :˙BBLÏ איוב) ¿»¿«¿¬≈»»∆∆¡«
ז) BL‚¯Ó˙,לט, .ÚÓLÈ ‡Ï N‚B ˙B‡Lz :¿À≈…ƒ¿»¿«¿
¯Ó‡pL(ב כב, ‡ÏÙ‰,(ישעיה .‰‡ÏÓ ˙B‡Lz : ∆∆¡«¿À¿≈»¬≈»
¯Ó‡pL(ג ל, LÓe‡‰.(איוב ‰‡BL LÓ‡ כב,: (ישעיה ∆∆¡«¡∆»¿…»

ÊÈÏÚ‰,ב) ‰È¯˜ .‡z·a¯ÚÓ ‡z¯˜ ,‰iÓB‰ ¯ÈÚ :ƒƒ»«¿»¿«¿«¿»ƒ¿»¬ƒ»
.‡˙ÈiÁc ‡z¯˜(ב כב, Á¯·(ישעיה ÈÏlÁ ‡Ï CÈÏÏÁ : «¿»¿«»»¬»«ƒ…«¿≈∆∆

Ô‰ ‰Óe ,‰ÓÁÏÓ È˙Ó ‡ÏÂ(כד לב, ¯Ú·(דברים ÈÊÓ : ¿…≈≈≈¿»»»≈¿≈»»
.ÛL¯ ÈÓÁÏe(ב כב, ÁÈ„(ישעיה e„„ CÈÈˆ˜ Ïk : ¿À≈∆∆»¿ƒ«ƒ»¿««

.˙BiÎÏnÏ e¯ÒÓ Ì˙eÈLwÓ ,e¯q‡ ˙LwÓƒ∆∆À»ƒ«¿»ƒ¿¿««¿À

eÈ‰L ,e¯q‡ ˙LwÓ „ÁÈ e„„ CÈÈˆ˜ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿ƒ«ƒ»¿««ƒ∆∆À»∆»
CÈ‡ˆÓ Ïk ,Ô‰a ÔÈ¯ÒB‡Â Ì˙B˙L˜ È„Èb ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈«¿»¿¿ƒ»∆»ƒ¿»«ƒ
È¯·c ÚÓLlÓ ÌÈ˜ÈÁ¯Ó .eÁ¯a ˜BÁ¯Ó ÂcÁÈ e¯q‡À¿«¿»≈»»»«¿ƒƒƒƒ¿…«ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ב לא, ¯‡‰(ירמיה '‰ ˜BÁ¯Ó : »¿»¿«¿»«≈»ƒ¿»
.ÈÏ(ד כב, ÈÎaa,(ישעיה ¯¯Ó‡ ÈpÓ eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ¬»≈«∆ƒ

ÈÎ‡ÏÓ eLwa ˙BÓB˜Ó ‰LÏLa LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿¬≈
‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ˙¯M‰«»≈«ƒ»ƒ¿≈«»»¿…
˙Èa Ôa¯Á·e ,Ìi·e ,Ïean‰ ¯B„a :Ô‰ el‡Â ,ÔÁÈp‰ƒƒ»¿≈≈¿«««»¿À¿«≈

·È˙k ‰Ó Ïean‰ ¯B„a .Lc˜n‰(ג ו, Ó‡iÂ¯(בראשית : «ƒ¿»¿«««¿ƒ«…∆
·È˙k Ìia .ÌÏÚÏ Ì„‡a ÈÁe¯ ÔB„È ‡Ï יד,‰' (שמות …»ƒ»»»¿…»«»¿ƒ

Èa˙כ) Ôa¯Á·e .‰ÏÈl‰ Ïk ‰Ê Ï‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ :¿…»«∆∆∆»«»¿»¿À¿«≈
·È˙k Lc˜n‰(ד כב, ÈpÓ(ישעיה eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : «ƒ¿»¿ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ

·È˙k ÔÈ‡ eÙÒ‡z Ï‡ .ÈÓÁÏ eˆÈ‡z Ï‡ ÈÎaa ¯¯Ó‡¬»≈«∆ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒ«…ƒ≈¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,eˆÈ‡z Ï‡ ‡l‡ Ô‡k»∆»«»ƒ»««»»
,ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L el‡ ÔÈÓeÁ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ≈∆«∆¿ƒ¿»«

,ÈÏ Ô‰ ÔÈˆe‡‰nÏ(ה כב, Óe‰Ó‰(ישעיה ÌBÈ Èk : ƒƒ≈ƒ»»ƒ¿»
·a¯ÚÓ ÌBÈ .˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰Ï ‰Îe·Óe ‰Òe·Óe¿»¿»«¡…ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL Èb ,ÔBÈfÁ È‚a .‰iÎ·c ÌBÈ ‰f·c ÌBÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»≈∆»«ƒ
eÈ‰L ,¯‰‰ Ï‡ ÚBLÂ ¯˜ ¯˜¯˜Ó .‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ»∆»¿«¿«ƒ¿«∆»»∆»
,ÌÈp‚Ó Ì˙B‡ ÔÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ»»ƒƒ
,‰tL‡ ‡N ÌÏÈÚÂ .Ì‰ÈÚBL ÏÚ Ô˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»«≈∆¿≈»»»«¿»
¯È˜Â ÌÈL¯t Ì„‡ ·Î¯a ,È¯È‚c ıea˜ ‡„‰ ¯Ó‡ ·«̄»«¬»ƒ¿ƒ≈¿∆∆»»»»ƒ¿ƒ
ÌÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰L ,Ô‚Ó ‰¯Ú≈»»≈∆»¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ

·¯ .·Î¯ e‡ÏÓ CÈ˜ÓÚ ¯Á·Ó È‰ÈÂ .ÌÈp‚Ó Ì˙B‡»»ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ»¿»∆«
e˙L ˙L ÌÈL¯t‰Â .ÌÈ ÈÓ ÏL d˜ÓÚ ‡ÏÓk ¯Ó‡»«ƒ¿…À¿»∆≈»¿«»»ƒ…»
ÔÈ‡ÓÁ˙Óe ÔÈÈ˙‡ ÈÈzLÓe ÔÈÏÊ‡ ÈÈzLÓ ,‰¯ÚM‰«»¿»ƒ¿¿≈»¿ƒƒ¿¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌBia ËazÂ .‡ÈÒÎc Èlb ,‰„e‰È CÒÓ ˙‡ Ï‚ÈÂ .ÔÈ‚Ò»¿»«¿«≈»«¿»«≈¿«¿»««≈«
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,¯Úi‰ ˙Èa ˜L Ï‡ ‡e‰‰«∆∆∆≈«»«»≈«ƒƒ¿∆»
˜e˜Á L¯Ùn‰ ÌL ‰È‰Â ÈÈÒa Ï‡¯NÈÏ ‰È‰ ÔÈÊ ÈÏk¿≈«ƒ»»¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»»≈«¿…»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó Ïh e‡ËÁLÎe ,ÂÈÏÚ שמות) »»¿∆»¿À«≈∆¬»ƒ¿ƒ
ו) BÁ¯·.לג, ¯‰Ó ÌÈ„Ú ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa eÏv˙iÂ :«ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»≈«≈

¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,Ôa¯Â e·i‡ Èa¯ ,Ô‰Ó Ïh „ˆÈk≈«À«≈∆«ƒ«¿¿«»»«ƒ«¿»«
„¯BÈ ‰È‰ C‡ÏÓ È¯Ó‡ Ôa¯Â .ÛÏ˜ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó≈≈»»»ƒ¿»¿«»»»¿≈«¿»»»≈
'Â‚Â ea¯ Èk Ì˙È‡¯ „Âc ¯ÈÚ ÈÚÈ˜a ˙‡Â .BÙl˜Óe¿«¿¿≈¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ»
¯v·Ï ÌÈza‰ eˆ˙zÂ Ìz¯ÙÒ ÌÈÏLe¯È Èza ˙‡Â¿∆»≈¿»»ƒ¿«¿∆«ƒ¿«»ƒ¿«≈
ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe Ì‰Èza ÔÈˆ˙B eÈ‰L „nÏÓ ,‰ÓBÁ‰«»¿«≈∆»¿ƒ»≈∆ƒƒ«

·È˙Î ‡Ï‰ ,Ôk e‰i˜ÊÁ ‰NÚ ¯·Î ‡ÏÂ ,‰ÓBÁ‰ דברי) «»¿…¿»»»ƒ¿ƒ»≈¬…¿ƒ
ה) לב, ב ‰e¯tˆ‰הימים ‰ÓBÁ‰ Ïk ˙‡ Ô·iÂ ˜fÁ˙iÂ :«ƒ¿«««ƒ∆∆»«»«¿»

Ï·‡ ,ÁËa Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰a ‰i˜ÊÁ ,‡l‡ ,'Â‚Â∆»ƒ¿ƒ»«¡…≈ƒ¿»≈»«¬»
¯Ó‡c ‡e‰ eÈ‰ ,ÌzÁË·‰ ‡Ï Ìz‡(יא כב, :(ישעיה «∆…ƒ¿«¿∆«¿¿»«

.Ì˙È‡¯ ‡Ï ˜BÁ¯Ó d¯ˆÈÂ ‰ÈNÚ Ï‡ ÌzËa‰ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿∆∆…∆»¿…¿»≈»…¿ƒ∆
,„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈¿»»ƒ∆»

·È˙k(ו צו, ‡ÓB¯(תהלים ‰z‡Â ,ÂÈÙÏ ¯„‰Â „B‰ : ¿ƒ¿»»¿»»¿«»≈
‡e‰ eÈÈ‰ ,ÔBÎÏ ÛÈlÓ ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÔÈ„k¿≈¬«¿¬»«≈¿«¿

¯Ó‡„(יא לב, ÏÚ(ישעיה ‰¯B‚ÁÂ ‰¯ÚÂ ‰ËLt : «¬«¿…»¿…»«¬»«
ÏÚ ,ÌÈ„ÙÒ ÌÈ„L ÏÚ ÔÈ„ÈtÒÓ eÈ‰z Ck ,ÌÈˆÏÁ¬»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ«»«ƒ…¿ƒ«
˙Èa ÏÚ ,„ÓÁ È„N ÏÚ .ÈL Ôa¯Á ÏÚÂ ÔBL‡¯ Ôa¯ÁÀ¿»ƒ¿«À¿»≈ƒ«¿≈∆∆«≈

¯Ó‡c ‡e‰ eÈÈ‰ ,‰„Nk B˙B‡ È˙ÈNÚL È˙„ÓÁ מיכה) ∆¿»ƒ∆»ƒƒ¿»∆«¿¿»«
יב) Ï‡¯NÈ,ג, el‡ ,‰i¯t ÔÙb ÏÚ .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ :ƒ»∆≈»≈«∆∆…ƒ»≈ƒ¿»≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(ט פ, ÚÈqz.(תהלים ÌÈ¯ˆnÓ ÔÙb : ¿»¿«¿»«∆∆ƒƒ¿«ƒ«ƒ«
,'Â‚Â ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
Èa È„È ÏÚ L„w‰ Áe¯a ·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰Ê∆∆»««»¿««…∆«¿≈¿≈

Á¯˜(ה מב, ÈLÙ(תהלים ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ : …«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
‡Ï ,‰f‰ ‡¯˜nÏ Á¯˜ Èa e‰e¯Ó‡ ÈÓ „‚k ,'Â‚Â¿∆∆ƒ¬»¿≈…««ƒ¿»«∆…
˙Òk ‰¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ˙Òk „‚k ‡l‡ e‰e¯Ó‡¬»∆»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¿∆∆
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆»
Ba ‰Èe¯L È˙ÈÈ‰L ‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÔBÁha È‡ ‰¯eÎÊ¿»¬ƒƒ»¿«¬»¿«¿»∆»ƒƒ¿»
˙¯ÓB‡Â ˙Áp‡˙Óe ‰iÎBa È‡Â ,ÈpnÓ ˜Á¯˙ ÂLÎÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿«««¿∆∆
,Èea Lc˜Ó ‰È‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMk ÈÓÈNÈ ÈÓƒ¿ƒ≈ƒ«»ƒ»ƒƒ∆»»ƒ¿»»
,ÈÏÚ E˙ÈÎL ‰¯LÓe ÌB¯Ó ÈÓMÓ „¯BÈ ‰z‡ BÎB˙·e¿«»≈ƒ¿≈»«¿∆¿ƒ»¿»«
˙Lw·Ó È˙ÈÈ‰LÎe ,È˙B‡ ÔÈÒÏ˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â¿À»»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒƒ¿«∆∆
‰Le·a È‡ ÂLÎÚÂ ,È˙B‡ ‰BÚ ‰z‡ ÈBÚ ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬««»∆ƒ¿«¿»¬ƒ¿»
‰ÓÓL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „BÚÂ .‰nÏÎe¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ∆»»¿»
ÏB˜Â ·¯Á ‡e‰Â E˙Èa ÏÚ ˙¯·BÚ È‡Lk ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ¿∆¬ƒ∆∆«≈¿¿»≈¿
Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯fL ÌB˜Ó ¯Ó‡Â ,BÎB˙a ‰ÓÓc¿»»¿»…«»∆«¿∆«¿»»
,ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k‰Â EÈÙÏ Ôa¯˜ e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»¿»¿»∆¿«…¬ƒ¿ƒ««»
,Ba ÌÈ„w¯Ó ÌÈÏÚeL eÈ‰È ,˙B¯BpÎa ÌÈÒÏ˜Ó ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יח)‰„‡ ה, ÌÓML(איכה ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ : ¬»ƒ¿ƒ««ƒ∆»≈
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ÌÈÏÚeLeÓ¯b È˙BBÚL ‰NÚ‡ ‰Ó ‡l‡ .B· eÎÏ‰ »ƒƒ¿∆»»∆¡∆∆¬«»¿
C¯cÓ È˙B‡ eÚ˙‰L ÈÎB˙a eÈ‰L ¯˜M‰ È‡È·e ,ÈÏƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆
‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :¯Ó‡ CÎÏ ,˙Ân‰ C¯„Ï ÌÈiÁ«ƒ¿∆∆«»∆¿»∆¡«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ LwaL ‰ÚLa ,'Â‚Â „tÒÓÏe ÈÎ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»∆ƒ≈«»»
BÎB˙a È‡L ÔÓÊ Ïk ,¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ·È¯Á‰Ï¿«¬ƒ∆≈«ƒ¿»»«»¿«∆¬ƒ¿
ÈÈÚ ˙‡ LaÎ‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÚ‚B ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ‡≈À»»¿ƒ∆»∆¿∆≈«
e‡B·ÈÂ ,ı˜ ˙Ú „Ú BÏ ˜˜Ê‡ ‡ÏL Ú·L‡Â ,epnÓƒ∆∆¡»«∆…¡»≈«≈≈¿»
Ce¯a LB„w‰ ÚaL „iÓ ,B˙B‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÈB‡‰»¿ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿««»»

·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈ¯BÁ‡ d¯ÈÊÁ‰Â BÈÓÈa ‡e‰ איכה) ƒƒ¿∆¡ƒ»¬»¬»ƒ¿ƒ
ג) ÚL‰ב, d˙B‡a ,·ÈB‡ ÈtÓ BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ :≈ƒ»¿ƒƒ¿≈≈¿»»»

¯Ó‡ Û¯NpL ÔÂÈÎÂ ,e‰eÙ¯Ne ÏÎÈ‰Ï ÌÈ·ÈB‡ eÒÎƒ¿¿¿ƒ«≈»¿»¿≈»∆ƒ¿«»«
˜lÒ‡ ,ı¯‡a ·LBÓ ÈÏ ÔÈ‡ ·eL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒ«»»∆¬«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔBL‡¯‰ ÈBÎÓÏ ‰ÏÚ‡Â ‰pnÓ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒƒ∆»¿∆¡∆ƒ¿ƒ»ƒ¬»

·È˙Î„(טו ה, ‡L¯(הושע „Ú ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ CÏ‡ : ƒ¿ƒ≈≈»»∆¿ƒ«¬∆
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÙ eLw·e eÓL‡È∆¿¿ƒ¿»»¿»»»»»«»»
È˙È¯L‰ ,È˙ÈNÚ ‰Ó ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ
e‡ËÁL ÂLÎÚÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰hÓÏ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«¿»∆»¿
˜BÁN È˙ÈÈ‰L ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÔBL‡¯‰ ÈÓB˜ÓÏ Èz¯ÊÁ»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»∆»ƒƒ¿
Ô"Â¯ËËÓ ‡a ‰ÚL d˙B‡a ,˙Bi¯aÏ ‚ÚÏÂ ÌÈBbÏ«ƒ¿«««¿ƒ¿»»»»
È‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ÂÈt ÏÚ ÏÙÂ¿»««»»¿»«¿»»ƒ∆»¬ƒ
ÁÈpÓ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰k·˙ ‡Ï ‰z‡Â ‰k·‡∆¿∆¿«»…ƒ¿∆»«ƒ≈«»«ƒ«
ÒkÏ ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ Òk‡ ,ÂLÎÚ ˙Bk·Ï ÈÏƒƒ¿«¿»∆»≈¿»∆≈¿¿ƒ»≈

¯Ó‡pL ,‰k·‡Â(יז יג, ˙eÚÓL‰(ירמיה ‡Ï Ì‡Â : ¿∆¿∆∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
Ô‰Ï ¯Ó‡ .'Â‚Â ‰Â‚ ÈtÓ ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒƒ¿≈≈»»«»∆
È‡ CÏÂ e‡Ba ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿≈≈¬ƒ
CÏ‰ „iÓ ,Ba ÌÈ·ÈB‡ eNÚ ‰Ó È˙È·a ‰‡¯Â Ìz‡Â¿«∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆»¿ƒƒ»»«
,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿¬≈«»≈¿ƒ¿¿»¿»»
,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»«»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ·ÈB‡ e‡aL È˙ÁeÓ e‰ÊÂ È˙Èa e‰Ê È‡cÂa ¯Ó‡»«¿««∆≈ƒ¿∆¿»ƒ∆»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÌBˆ¯k B· eNÚÂ¿»ƒ¿»¿»»»»»«»»
,Ìz‡ ÔÎÈ‰ Èa ,È˙Èa ÏÚ ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ«≈ƒ»«≈»«∆
,ÌÎÏ ‰NÚ‡ ‰Ó ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È·‰B‡ ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È‰k…¬«≈»«»¬«≈»«∆»∆¡∆»∆
LB„w‰ ¯Ó‡ .‰·eL˙a Ìz¯ÊÁ ‡ÏÂ ÌÎa È˙È¯˙‰ƒ¿≈ƒ»∆¿…¬«¿∆ƒ¿»»««»
BÏ ‰È‰L Ì„‡Ï ÌBi‰ ‰ÓB„ È‡ ,‰ÈÓ¯ÈÏ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ¿¿»¬ƒ∆«¿»»∆»»
EÏ ÔÈ‡Â ,B˙tÁ CB˙a ˙Óe ‰tÁ BÏ ‰NÚÂ È„ÈÁÈ Ôa≈¿ƒƒ¿»»À»≈¿À»¿≈¿
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ‡¯˜e CÏ ,Èa ÏÚ ‡ÏÂ ÈÏÚ ‡Ï ·‡k¿≈…»«¿…«¿ƒ≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿»
¯Ó‡ .˙Bk·Ï ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,Ì‰È¯·wÓ ‰LÓe ·˜ÚÈÏe¿«¬…∆ƒƒ¿≈∆∆≈¿ƒƒ¿»«
,¯e·˜ ‰LÓ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»≈ƒ≈«≈»∆»
Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ „ÓÚ CÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»≈¬…«¿«««¿≈
‰‡¯e „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜e EÏB˜ Ì¯‰Â¿»≈¿¿»∆«¿»∆«¿»¬…¿≈
˙¯ÚÓÏ ‰ÈÓ¯È CÏ‰ „iÓ .ÌÈ·ÈB‡ ÌeÚÏaL E‡…̂¿∆¿»¿ƒƒ»»«ƒ¿¿»ƒ¿»«
ÔÓÊ ÚÈb‰L e„ÓÚ ,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡Ï ¯Ó‡Â ‰ÏtÎn‰««¿≈»¿»««¬»»ƒ¿∆ƒƒ«¿«
BÏ e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÔÈLwa˙Ó Ìz‡L∆«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«»»»¿
‡ÏL ‡¯È˙Ó ‰È‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰nÏ»»»«»∆≈ƒ≈«ƒ¿≈∆»»ƒ¿»≈∆…

„ÓÚÂ ‰ÈÓ¯È ÔÁÈp‰ .˙‡Ê eÈ·Ï ‰˙È‰ EÈÓÈa e¯Ó‡È…¿¿»∆»¿»¿»≈…ƒƒ»ƒ¿¿»¿»«
ÚÈb‰ „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜Â Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ«¿«««¿≈¿»»∆«¿»∆«¿»¬…ƒƒ«
BÏ ¯Ó‡ .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó ‰z‡L ÔÓÊ¿«∆«»¿À»ƒ¿≈«»»»«
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó È‡L ÌÈÓBiÓ ÌBi‰ ‰Ó»«ƒ«ƒ∆¬ƒ¿À»ƒ¿≈«»»
CÏ‰Â ‰LÓ BÁÈp‰ .Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ ,‡e‰»«ƒ¿¿»≈ƒ≈«ƒƒ∆¿»«
ÔzÓ ˙ÚMÓ Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿¬≈«»≈∆»»«ƒ»ƒ¿«««
ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÌeÏk ÌÈBÈÏÚ È˙¯LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰¯Bz»»«»∆¿»¿≈∆¿ƒ¿«∆¿ƒ
e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lwa˙Ó È‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«»»»¿
·¯Á Lc˜n‰ ˙ÈaL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ Ì¯ÓÚ Ôa BÏ∆«¿»ƒ«»≈«∆≈«ƒ¿»»≈
˙B·‡Ï ÚÈb‰L „Ú ‰ÎB·e ˜ÚBˆ ‰È‰Â ,eÏb Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈»¿»»≈∆«∆ƒƒ««¬
Ì‰È„È eÁÈp‰Â Ì‰È„‚· eÚ¯˜ Ì‰ Û‡ „iÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»«≈»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆
˙Èa È¯ÚL „Ú ÔÈÎB·e ÌÈ˜ÚBˆ eÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ«»≈∆¿»¬ƒƒ««¬≈≈
„iÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,Lc˜n‰«ƒ¿»≈»∆»»»«»»ƒ»
„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏÓÏ‡Â ,˜N ¯‚ÁÏÂ ‰Á¯˜ÏeÈ‡ ·e˙kL ‡¯˜Ó ¿»¿»¿«¬…»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»ƒ
¯ÚLÏ ‰Ê ¯ÚMÓ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÎB· eÈ‰Â ,B¯Ó‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¿¿»ƒ¿¿ƒƒ««∆¿««
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL Ì„‡k ,‰Ê∆¿»»∆≈»¿»»¿»»«»»
ÁÈÏˆ‰ B˙eË˜aL CÏnÏ BÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â „ÙBÒ ‡e‰≈¿≈«∆∆∆¿«¿ƒ¿ƒ«

.ÁÈÏˆ‰ ‡Ï B˙e˜Ê·e¿ƒ¿…ƒ¿ƒ«
˙Èa ·¯ÁL ‰ÚLa ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»¿»»∆»«≈
‰ÎBa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ‡a Lc˜n‰«ƒ¿»»«¿»»ƒ¿≈«»»∆
ÂÈt ˙‡ ‰kÓe BL‡¯ ˙B¯ÚN LÏB˙Â B˜Ê Ë¯ÓÓe¿»≈¿»¿≈«¬…«∆∆»»
˙È·a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ¯Ù‡Â ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯B˜Â¿≈∆¿»»¿≈∆«…¿»»¿«≈¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ,˜ÚBˆÂ „ÙBÒÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈¿≈»«ƒ¿≈«»»
È„ÈÏ È˙‡aL ÔBLÏÂ ‰n‡ ÏkÓ È˙ÈpzL ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»ƒ¿«≈ƒƒ»À»¿»∆»ƒƒ≈
Û‡ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e‰e‡¯L ÔÂÈk ,˙‡Ê ‰nÏÎe ‰Lea»¿ƒ»…≈»∆»«¿¬≈«»≈«

ÔÈ¯ÓB‡Â ˙B¯eL ˙B¯eL „tÒ‰ e¯L˜ Ì‰(ח לג, :(ישעיה ≈»¿∆¿≈¿¿ƒ
enL È‡Ó ,'Â‚Â Á¯‡ ¯·Ú ˙·L ˙BlÒÓ enL»«¿ƒ»«…≈…««»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙BlÒÓ¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ e‰È ‡ÏL ÌÈÏLe¯ÈÏ z˜˙‰L ˙BlÒÓ¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ∆…¿¿≈¿»ƒ
,Á¯‡ ¯·Ú ˙·L .‰ÓÓLÏ eÈ‰ C‡È‰ Ì‰Ó ÌÈ˜ÒBt¿ƒ≈∆≈«»ƒ¿»»»«…≈…«
ÌÈÎ¯c ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»¿»ƒ
C‡È‰ ÌÈbÁa Ì‰a ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»∆««ƒ≈«
LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙È¯a ¯Ù‰ .e˙·L»¿≈≈¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»
Ì‰¯·‡ ÏL ˙È¯a ¯Ùe‰ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¿ƒ∆«¿»»
Ee¯Èk‰ B„È ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ·MÈ˙Ó B„È ÏÚL ,Ì‰È·‡¬ƒ∆∆«»ƒ¿«≈»»¿«»ƒƒ
Ò‡Ó .ı¯‡Â ÌÈÓL ‰B˜ ÔBÈÏÚ Ï‡ ‰z‡L ÌÏBÚa»»∆«»≈∆¿≈»«ƒ»»∆»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .ÌÈ¯Ú»ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a z¯ÁaL ¯Á‡Ï ÔBiˆÂ ÌÈÏLe¯È zÒ‡Ó»«¿»¿»«ƒ¿ƒ¿««∆»«¿»»∆¬»

·È˙Î„(יט יד, Ì‡[Â](ירמיה ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó Ò‡Ó‰ : ƒ¿ƒ¬»…»«¿»∆¿»ƒ
.'Â‚Â ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa(ח לג, LÁ·(ישעיה ‡Ï : ¿ƒ»¬»«¿∆…»«

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .LB‡¡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÏ L‡¯ eÈ‰L LB‡ ¯B„k elÙ‡¬ƒ¿¡∆»…¿¿≈¬«»ƒ
LB„w‰ ˜˜Ê ‰ÚL d˙B‡a .Ï‡¯NÈ ˙‡ z·LÁ ‡Ï…»«¿»∆ƒ¿»≈¿»»»ƒ¿««»
ÌÎl ‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a»¿«¿¬≈«»≈»«»∆«»∆
e¯Ó‡ .˙B¯eL ˙B¯eL ‰f‰ ÔÈÚa „tÒÓ ÔÈ¯LB˜¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»«∆»¿
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‡aL E·‰B‡ Ì‰¯·‡ ÈtÓ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¿≈«¿»»«¿∆»
¯Ó‡ ,ÂÈÏÚ zÁbL‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ‰Î·e „ÙÒÂ E˙È·Ï¿≈¿¿»«»»ƒ¿≈»…ƒ¿«¿»»»»«
‡Ï BÓÏBÚ ˙È·Ï ÈÙlÓ È·‰B‡ ¯ËÙpL ÌBiÓ Ì‰Ï»∆ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»«¿≈»…

ÂLÎÚÂ ,È˙È·Ï טו)·‡ יא, È˙È·a,(ירמיה È„È„Èl ‰Ó : »¿≈ƒ¿«¿»«ƒƒƒ¿≈ƒ
ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡»««¿»»ƒ¿≈«»»ƒ∆
˙Bn‡‰ È„Èa Ôz¯ÒÓe Èa ˙‡ ˙ÈÏ‚‰ ‰Ó ÈtÓ ÌÏBÚ»ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»«¿«¿»ƒ≈»À
˙Èa ˙‡ z·¯Á‰Â ,˙BpLÓ ˙B˙ÈÓ ÏÎa Ìe‚¯‰Â«¬»¿»ƒ¿À¿∆¡«¿»∆≈
.EÈÙÏ ‰ÏBÚ Èa ˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰L ÌB˜Ó Lc˜n‰«ƒ¿»»∆∆¡≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»∆
e‡ËÁ EÈa Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿«¿»»»∆»¿
˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿«»«»¿«∆¿ƒ¿«ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,daL(יא ט, Ï‡¯NÈ(דניאל ÏÎÂ : ∆»¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ .E˙¯Bz ˙‡ e¯·Ú»¿∆»∆»««¿»»ƒ¿≈«»»
e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚÓ ÈÓ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ƒ∆»ƒ≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿
,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ˙Â ‰¯B˙ ‡·z BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯Bz ˙‡∆»∆»«»…»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰¯B˙ ‰‡a „iÓƒ»»»»¿»ƒ»∆»«»«¿»»ƒƒ
CÈ˙BˆÓ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡«¿»»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿«ƒ¿«ƒ
C¯ÈÊÁ‰L ÌBÈ È¯ÎÊ ,ÈtÓ ÌÈt ˙La CÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆¡ƒ≈
eˆ¯ ‡ÏÂ ÔBLÏÂ ‰n‡ Ïk ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«»À»¿»¿…»
,Ce„aÎÂ C˙B‡ eÏa˜Â ÈÈÒ ¯‰Ï È· e‡aL „Ú CÏa˜Ï¿«¿≈«∆»»«¿«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÂÈk .Ì˙¯ˆ ÌBÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡ ÂLÎÚÂ¿«¿»«¿»»¿»ƒ»∆¿»»»≈»
‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ ‰„ÓÚ CÎ ‰¯Bz ‰ÚÓML∆»¿»»»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»
e‡·È Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .Ô‰a»∆»««»»¿«¿»»»…
„iÓ .Ï‡¯NÈa Ô‰a e„ÈÚÈÂ ˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈ƒ»
„ÈÚ‰Ï Û"Ï‡ ‰‡a ,˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ e‡a»∆¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»ƒ
Û"Ï‡ ,Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿««»»«»«¿»»
ÌBÈa Ï‡¯NÈa „ÈÚ‰Ï ˙‡·e ˙Bi˙B‡‰ ÏÎÏ L‡¯ z‡«¿…¿»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ï‚pL ÌBÈ È¯ÎÊ ,Ì˙¯»̂»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»«»»««

Ca Á˙Ùe ÈÈÒ(ב כ, ÏÂ‡(שמות ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡ : ƒ«»«»»…ƒ¡…∆¿…
.È·a „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡Â ,Èa ‡l‡ ÔBLÏÂ ‰n‡ CeÏaƒ̃¿À»¿»∆»»«¿«»»¿»ƒ¿»«
‰˙‡a .Ô‰a ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Û"Ï‡ ‰„ÓÚ „iÓƒ»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»»∆»»
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ˙"È·¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈¿»«»«¿»»ƒƒ
ÈLÓÁ ‰MÓÁa ÔÈÊÈ¯Ê Ì‰L ,Èa ÏÚ „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡«¿»¿»ƒ«»«∆≈¿ƒƒ«¬ƒ»À¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯Bz‰ L‡¯a z‡L ‰¯B˙ בראשית) »∆«¿¿…«»¬»ƒ¿ƒ
א) Ïˆ„א, ˙"È· ‰„ÓÚ „iÓ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a :¿≈ƒ»»¡…ƒƒ»»¿»¿«

„ÈÚ‰Ï Ï"ÓÈ‚ ‰˙‡a .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡∆»¿…≈ƒ»¿»»¿»ƒ
„ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡ Ï"ÓÈ‚ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»«»«¿»»«¿»¿»ƒ
˙Ói˜ÓL ‰n‡ LÈ ÌeÏk ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL È·a¿»«∆»¿««»¿≈À»∆¿«∆∆
‡e‰ ‡„‰ ,Èa ‡l‡ ,L‡¯a ‰e˙ z‡L ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ∆«¿¿»»…∆»»«¬»

·È˙Î„(יב כב, ÓÚ„‰(דברים „iÓ .Cl ‰NÚz ÌÈÏ„b : ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»ƒ»»¿»
Ïk e‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Ï"ÓÈ‚¿«∆»¿…≈ƒ»¿¿≈»∆»»
ÔÓˆÚa e„ÓÚÂ eLia˙ ,Ì‰¯·‡ Ô˜ÈzL‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«¿¿»¿¿«¿»
LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ Á˙t „iÓ .Ï‡¯NÈa e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»»««¿»»ƒ¿≈«»
z˙ ‰L ‰‡ÓÏ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a»¿»«ƒ∆»¿≈»»»»«»
ÌÈLÏL Ôa ¯eÁa ‰È‰Â BzÚc ÏÚ „ÓÚLÎe ,Ôa ÈÏƒ≈¿∆»«««¿¿»»»∆¿ƒ
È˙ÈNÚÂ ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ e‰ÏÚ‰ ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈL Ú·LÂ»∆«»ƒ»«¿»ƒ«¬≈»¿»«¿«¬≈ƒ
ÈÓˆÚa È‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈzÓÁ¯ ‡ÏÂ È¯ÊÎ‡k ÂÈÏÚ»»¿«¿»ƒ¿…ƒ«¿ƒ»»∆»¬ƒ¿«¿ƒ

.Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊ˙ ‡ÏÂ ,B˙B‡ Èz˙Ùk»«¿ƒ¿…ƒ¿…ƒ…¿…¿«≈«»«
ÈÏ ¯Ó‡Lk ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ Á˙t»«ƒ¿»¿»«ƒ∆»¿∆»«ƒ

‡a‡(ח כב, ÏÚÏ‰(בראשית ‰O‰ Bl ‰‡¯È ÌÈ‰Ï‡ : «»¡…ƒƒ¿∆«∆…¿…»
ÏÚ ÈaÏ ÔBˆ¯a Èz„˜ÚÂ EÈ¯·c ÏÚ Èz·kÚ ‡Ï ,Èa¿ƒ…ƒ«¿ƒ«¿»∆¿∆¡«¿ƒƒ¿ƒƒ«
‡ÏÂ ,ÔÈkq‰ ˙Áz È¯‡eˆ ˙‡ ÈzËLÙe ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«»«¿ƒ∆«»ƒ««««ƒ¿…
¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Á˙t .Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊƒ̇¿…ƒ…¿…¿«≈«»«»««¬…¿»«
,Ô·Ï ˙È·a Èz„ÓÚ ‰L ÌÈ¯NÚ ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»…∆¿ƒ»»»«¿ƒ¿≈»»
‚¯‰Ï Lw·e ÚL¯‰ ÂNÚ Èa Ú‚t B˙ÈaÓ È˙‡ˆiLÎe¿∆»»ƒƒ≈»«ƒ≈»»»»ƒ≈«¬…
e¯ÒÓ ÂLÎÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓÏ ÈÓˆÚ Èz¯ÒÓe Èa ˙‡∆»«»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆¿«¿»ƒ¿¿
ÌÈzÏcbL ¯Á‡Ï ,‰Á·ËÏ Ô‡vk Ì‰È·ÈB‡ „Èa¿«¿≈∆«…¿ƒ¿»¿««∆ƒ«¿ƒ
Ïecb ¯Úˆ Ì‰ÈÏÚ ÈzÏ·ÒÂ ÌÈÏB‚¯z ÏL ÌÈÁB¯Ù‡k¿∆¿ƒ∆«¿¿ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆««ƒ
‰zÚÂ ,Ì¯e·Úa ÏB„b ¯Úˆa È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ ·¯ Èk ,ÌÈa»ƒƒ…»«»ƒƒ¿««»«¬»¿«»
¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t .Èa ÏÚ ÌÁ¯Ï ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊ˙ ‡Ï…ƒ¿…ƒ…¿«≈«»«»«∆¿»«
Ï‡¯NÈ ÏÚ È˙ÈÈ‰ ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»…∆∆¡»»ƒƒ«ƒ¿»≈
,¯a„na ÒeÒk Ì‰ÈÙÏ Èzˆ¯Â ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»¿«¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ¿»
eÏtÈ ¯a„na ÈÏÚ z¯Êb ı¯‡Ï eÒkiL ÔÓÊ ÚÈb‰LÎe¿∆ƒƒ«¿«∆ƒ»¿»»∆»«¿»»««ƒ¿»ƒ¿
˙Bk·ÏÂ „tÒÏ ÈÏ zÁÏL eÏbL ÂLÎÚÂ ,È˙BÓˆÚ«¿«¿«¿»∆»»«¿»ƒƒ¿…¿ƒ¿
ÈB„‡ ·ehÓ Ì„‡ Èa ÌÈ¯ÓB‡L ÏLn‰ e‰Ê ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆«»»∆¿ƒ¿≈»»ƒ¬ƒ
‰LÓ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÏ Ú¯ B˙Ú¯Óe ÈÏ ·BË ‡Ï…ƒ≈»»«ƒ¿»»»»«∆
B„È ÁÈpÓ ÈÓ ‰‡¯‡Â Ì‡È·‡Â CÏ‡L ÈÙÏ CÏ ‰ÈÓ¯ÈÏ¿ƒ¿¿»≈¿»«∆≈≈«¬ƒ≈¿∆¿∆ƒ«ƒ«»
ÈtÓ C¯ca CÏÈÏ ¯LÙ‡ È‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»«ƒ¿¿»ƒ∆¿»≈≈«∆∆ƒ¿≈
‰LÓ CÏ‰ „iÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ‚e¯‰‰«¬ƒ»«««ƒ≈ƒ»»«∆
e‰e‡¯ ,Ï·a ˙B¯‰Ï eÚÈb‰L „Ú ,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ¿ƒ¿¿»¿»»«∆ƒƒ¿«¬»∆»
eÈ˙B„ÙÏ B¯·wÓ Ì¯ÓÚ Ôa ‡a ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡Â ‰LÓÏ¿∆¿»¿∆»∆»∆«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈
.ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ‰¯Ó‡Â ÏB˜ ˙a ‰˙ˆÈ ,eÈ¯ˆ „iÓƒ«»≈»¿»«¿»¿»¿≈»ƒƒ¿»«
¯LÙ‡ È‡ ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Èa ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ „iÓƒ»»«»∆∆»«¿«¬ƒ∆¿∆ƒ∆¿»
ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁÈ ÌB˜n‰ ‡l‡ ,‰¯Êb ‰¯Ê‚ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»¿≈»∆»«»«¬ƒ∆¿∆
ÌÏB˜ eÓÈ¯‰ ‰ÚL d˙B‡a .Ì˙B‡ ÁÈp‰Â ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿ƒƒ«»¿»»»≈ƒ»
‡e‰ ‡„‰ ,ÌB¯nÏ Ì˙iÎa ‰˙ÏÚL „Ú ‰ÏB„‚ ‰iÎ·aƒ¿ƒ»¿»«∆»¿»¿ƒ»»«»¬»

·È˙Î„(א קלז, Ìb(תהלים e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆»»«¿«
BÏ e¯Ó‡ ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ Ïˆ‡ ‰LÓ ‡aL ÔÂÈk .eÈÎa»ƒ≈»∆»∆≈∆¬»»»¿
,e‚¯‰ Ì‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÈ·a ÌÈ·ÈB‡‰ eNÚ ‰Ó∆»»¿ƒ¿»≈»«»∆≈∆»¿
ÈÏ·Îa ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Óe ,Ì‰È¯BÁ‡Ï Ì‰È„È e˙Ùk Ì‰Óe≈∆»¿¿≈∆«¬≈∆≈∆¬ƒ¿«¿≈
C¯ca e˙Ó Ì‰Óe ,ÌÈn¯Ú ÌÈËLÙ Ì‰Óe ,ÏÊ¯·«¿∆≈∆ƒ¿»ƒ¬Àƒ≈∆≈«∆∆
Ì‰Óe ,ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ Ì˙Ï·Â¿ƒ¿»»¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆≈∆
Ìlk eÁ˙t „iÓ ,ÌÈ‡Óˆe ÌÈ·Ú¯ ‰nÁÏ ÌÈÎÏLÓÀ¿»ƒ««»¿≈ƒ¿≈ƒƒ»»¿À»
Ôe˙ÈÂ‰ ÈÎÈ‰ ,Ô·Ï ‡ËÓc ÏÚ ÈÂ ˙BÈ˜a eB˜Â eÎ·e»¿¿¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬≈
‡ËÈÈ˜·e ‡¯‰ÈËa Ôe˙ÈÎÓc ÈÎÈ‰ ,‡a‡ ‡Ïa ÈÓ˙Èk¿«¿≈¿»«»≈≈¿«ƒ¿ƒ¬»¿«¿»
ÈˆˆÁ·e È¯eËa Ôe˙ÈbÒ ÈÎÈ‰ .eÒÎ ‡Ï·e ‡Le·Ï ‡Ïa¿»¿»¿»¿≈≈«≈¿≈«¬»≈

e˙ÈÚË ÈÎÈ‰ .‡ÏcÒ ‡Ï·e È‡ÒÓ ÈˆÈÏÁÈÏ·BÓ Ô ¬ƒ≈¿»≈¿…«¿¿»≈≈«¬ƒ¿≈
,ÔBÎÈ¯BÁ‡Ï Ôe˙ÈÙk ÔBÎÈ„È BÂ‰ ÈÎÈ‰ ,‡ÏÁc ÈeÚË¿≈¿»»≈≈¬¿≈¿ƒ«¬≈
¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t .ÔBÎÈÓeÙa ‡˜B¯ ÔezÚÏa ‡Ï ÈÎÈ‰≈≈»¿«¿»¿≈¿«∆«¬«
‰‡N Ï‡Úc ‰ÚLa zÎLÁ ‡Ï È‡n‡ ‡LÓL ‡ËÈÏƒ»ƒ¿»««»¬«¿¿¿»»¿»«¿»
‡ÈÚ¯ ‰LÓ CÈiÁa ‡LÓL dÈÏ ¯„‰‡ .‡Lc˜Ó ˙È·Ï¿≈«¿¿»«¬«≈ƒ¿»¿«»∆«¬»
eÙ¯ ‡ÏÂ ÈÏ ÔÈ˜·L ‡Ïc ‡ÎBLÁ ÈÂ‰‡ ÈÎÈ‰ ,‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»≈≈∆¡≈»»¿»«¿ƒƒ¿»»
˜Bt ÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â ‡¯e„ ÈËBL ÔÈzÈLa ÈÏ ÔÈË˜c ÈÏƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿»¿»¿ƒƒ
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ÌÈÏÚeLeÓ¯b È˙BBÚL ‰NÚ‡ ‰Ó ‡l‡ .B· eÎÏ‰ »ƒƒ¿∆»»∆¡∆∆¬«»¿
C¯cÓ È˙B‡ eÚ˙‰L ÈÎB˙a eÈ‰L ¯˜M‰ È‡È·e ,ÈÏƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆
‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :¯Ó‡ CÎÏ ,˙Ân‰ C¯„Ï ÌÈiÁ«ƒ¿∆∆«»∆¿»∆¡«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ LwaL ‰ÚLa ,'Â‚Â „tÒÓÏe ÈÎ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»∆ƒ≈«»»
BÎB˙a È‡L ÔÓÊ Ïk ,¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ·È¯Á‰Ï¿«¬ƒ∆≈«ƒ¿»»«»¿«∆¬ƒ¿
ÈÈÚ ˙‡ LaÎ‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÚ‚B ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ‡≈À»»¿ƒ∆»∆¿∆≈«
e‡B·ÈÂ ,ı˜ ˙Ú „Ú BÏ ˜˜Ê‡ ‡ÏL Ú·L‡Â ,epnÓƒ∆∆¡»«∆…¡»≈«≈≈¿»
Ce¯a LB„w‰ ÚaL „iÓ ,B˙B‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÈB‡‰»¿ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿««»»

·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈ¯BÁ‡ d¯ÈÊÁ‰Â BÈÓÈa ‡e‰ איכה) ƒƒ¿∆¡ƒ»¬»¬»ƒ¿ƒ
ג) ÚL‰ב, d˙B‡a ,·ÈB‡ ÈtÓ BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ :≈ƒ»¿ƒƒ¿≈≈¿»»»

¯Ó‡ Û¯NpL ÔÂÈÎÂ ,e‰eÙ¯Ne ÏÎÈ‰Ï ÌÈ·ÈB‡ eÒÎƒ¿¿¿ƒ«≈»¿»¿≈»∆ƒ¿«»«
˜lÒ‡ ,ı¯‡a ·LBÓ ÈÏ ÔÈ‡ ·eL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒ«»»∆¬«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔBL‡¯‰ ÈBÎÓÏ ‰ÏÚ‡Â ‰pnÓ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒƒ∆»¿∆¡∆ƒ¿ƒ»ƒ¬»

·È˙Î„(טו ה, ‡L¯(הושע „Ú ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ CÏ‡ : ƒ¿ƒ≈≈»»∆¿ƒ«¬∆
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÙ eLw·e eÓL‡È∆¿¿ƒ¿»»¿»»»»»«»»
È˙È¯L‰ ,È˙ÈNÚ ‰Ó ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ
e‡ËÁL ÂLÎÚÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰hÓÏ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«¿»∆»¿
˜BÁN È˙ÈÈ‰L ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÔBL‡¯‰ ÈÓB˜ÓÏ Èz¯ÊÁ»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»∆»ƒƒ¿
Ô"Â¯ËËÓ ‡a ‰ÚL d˙B‡a ,˙Bi¯aÏ ‚ÚÏÂ ÌÈBbÏ«ƒ¿«««¿ƒ¿»»»»
È‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ÂÈt ÏÚ ÏÙÂ¿»««»»¿»«¿»»ƒ∆»¬ƒ
ÁÈpÓ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰k·˙ ‡Ï ‰z‡Â ‰k·‡∆¿∆¿«»…ƒ¿∆»«ƒ≈«»«ƒ«
ÒkÏ ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ Òk‡ ,ÂLÎÚ ˙Bk·Ï ÈÏƒƒ¿«¿»∆»≈¿»∆≈¿¿ƒ»≈

¯Ó‡pL ,‰k·‡Â(יז יג, ˙eÚÓL‰(ירמיה ‡Ï Ì‡Â : ¿∆¿∆∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
Ô‰Ï ¯Ó‡ .'Â‚Â ‰Â‚ ÈtÓ ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒƒ¿≈≈»»«»∆
È‡ CÏÂ e‡Ba ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿≈≈¬ƒ
CÏ‰ „iÓ ,Ba ÌÈ·ÈB‡ eNÚ ‰Ó È˙È·a ‰‡¯Â Ìz‡Â¿«∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆»¿ƒƒ»»«
,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿¬≈«»≈¿ƒ¿¿»¿»»
,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»«»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ·ÈB‡ e‡aL È˙ÁeÓ e‰ÊÂ È˙Èa e‰Ê È‡cÂa ¯Ó‡»«¿««∆≈ƒ¿∆¿»ƒ∆»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÌBˆ¯k B· eNÚÂ¿»ƒ¿»¿»»»»»«»»
,Ìz‡ ÔÎÈ‰ Èa ,È˙Èa ÏÚ ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ«≈ƒ»«≈»«∆
,ÌÎÏ ‰NÚ‡ ‰Ó ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È·‰B‡ ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È‰k…¬«≈»«»¬«≈»«∆»∆¡∆»∆
LB„w‰ ¯Ó‡ .‰·eL˙a Ìz¯ÊÁ ‡ÏÂ ÌÎa È˙È¯˙‰ƒ¿≈ƒ»∆¿…¬«¿∆ƒ¿»»««»
BÏ ‰È‰L Ì„‡Ï ÌBi‰ ‰ÓB„ È‡ ,‰ÈÓ¯ÈÏ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ¿¿»¬ƒ∆«¿»»∆»»
EÏ ÔÈ‡Â ,B˙tÁ CB˙a ˙Óe ‰tÁ BÏ ‰NÚÂ È„ÈÁÈ Ôa≈¿ƒƒ¿»»À»≈¿À»¿≈¿
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ‡¯˜e CÏ ,Èa ÏÚ ‡ÏÂ ÈÏÚ ‡Ï ·‡k¿≈…»«¿…«¿ƒ≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿»
¯Ó‡ .˙Bk·Ï ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,Ì‰È¯·wÓ ‰LÓe ·˜ÚÈÏe¿«¬…∆ƒƒ¿≈∆∆≈¿ƒƒ¿»«
,¯e·˜ ‰LÓ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»≈ƒ≈«≈»∆»
Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ „ÓÚ CÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»≈¬…«¿«««¿≈
‰‡¯e „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜e EÏB˜ Ì¯‰Â¿»≈¿¿»∆«¿»∆«¿»¬…¿≈
˙¯ÚÓÏ ‰ÈÓ¯È CÏ‰ „iÓ .ÌÈ·ÈB‡ ÌeÚÏaL E‡…̂¿∆¿»¿ƒƒ»»«ƒ¿¿»ƒ¿»«
ÔÓÊ ÚÈb‰L e„ÓÚ ,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡Ï ¯Ó‡Â ‰ÏtÎn‰««¿≈»¿»««¬»»ƒ¿∆ƒƒ«¿«
BÏ e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÔÈLwa˙Ó Ìz‡L∆«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«»»»¿
‡ÏL ‡¯È˙Ó ‰È‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰nÏ»»»«»∆≈ƒ≈«ƒ¿≈∆»»ƒ¿»≈∆…

„ÓÚÂ ‰ÈÓ¯È ÔÁÈp‰ .˙‡Ê eÈ·Ï ‰˙È‰ EÈÓÈa e¯Ó‡È…¿¿»∆»¿»¿»≈…ƒƒ»ƒ¿¿»¿»«
ÚÈb‰ „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜Â Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ«¿«««¿≈¿»»∆«¿»∆«¿»¬…ƒƒ«
BÏ ¯Ó‡ .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó ‰z‡L ÔÓÊ¿«∆«»¿À»ƒ¿≈«»»»«
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó È‡L ÌÈÓBiÓ ÌBi‰ ‰Ó»«ƒ«ƒ∆¬ƒ¿À»ƒ¿≈«»»
CÏ‰Â ‰LÓ BÁÈp‰ .Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ ,‡e‰»«ƒ¿¿»≈ƒ≈«ƒƒ∆¿»«
ÔzÓ ˙ÚMÓ Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿¬≈«»≈∆»»«ƒ»ƒ¿«««
ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÌeÏk ÌÈBÈÏÚ È˙¯LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰¯Bz»»«»∆¿»¿≈∆¿ƒ¿«∆¿ƒ
e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lwa˙Ó È‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«»»»¿
·¯Á Lc˜n‰ ˙ÈaL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ Ì¯ÓÚ Ôa BÏ∆«¿»ƒ«»≈«∆≈«ƒ¿»»≈
˙B·‡Ï ÚÈb‰L „Ú ‰ÎB·e ˜ÚBˆ ‰È‰Â ,eÏb Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈»¿»»≈∆«∆ƒƒ««¬
Ì‰È„È eÁÈp‰Â Ì‰È„‚· eÚ¯˜ Ì‰ Û‡ „iÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»«≈»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆
˙Èa È¯ÚL „Ú ÔÈÎB·e ÌÈ˜ÚBˆ eÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ«»≈∆¿»¬ƒƒ««¬≈≈
„iÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,Lc˜n‰«ƒ¿»≈»∆»»»«»»ƒ»
„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏÓÏ‡Â ,˜N ¯‚ÁÏÂ ‰Á¯˜ÏeÈ‡ ·e˙kL ‡¯˜Ó ¿»¿»¿«¬…»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»ƒ
¯ÚLÏ ‰Ê ¯ÚMÓ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÎB· eÈ‰Â ,B¯Ó‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¿¿»ƒ¿¿ƒƒ««∆¿««
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL Ì„‡k ,‰Ê∆¿»»∆≈»¿»»¿»»«»»
ÁÈÏˆ‰ B˙eË˜aL CÏnÏ BÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â „ÙBÒ ‡e‰≈¿≈«∆∆∆¿«¿ƒ¿ƒ«

.ÁÈÏˆ‰ ‡Ï B˙e˜Ê·e¿ƒ¿…ƒ¿ƒ«
˙Èa ·¯ÁL ‰ÚLa ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»¿»»∆»«≈
‰ÎBa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ‡a Lc˜n‰«ƒ¿»»«¿»»ƒ¿≈«»»∆
ÂÈt ˙‡ ‰kÓe BL‡¯ ˙B¯ÚN LÏB˙Â B˜Ê Ë¯ÓÓe¿»≈¿»¿≈«¬…«∆∆»»
˙È·a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ¯Ù‡Â ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯B˜Â¿≈∆¿»»¿≈∆«…¿»»¿«≈¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ,˜ÚBˆÂ „ÙBÒÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈¿≈»«ƒ¿≈«»»
È„ÈÏ È˙‡aL ÔBLÏÂ ‰n‡ ÏkÓ È˙ÈpzL ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»ƒ¿«≈ƒƒ»À»¿»∆»ƒƒ≈
Û‡ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e‰e‡¯L ÔÂÈk ,˙‡Ê ‰nÏÎe ‰Lea»¿ƒ»…≈»∆»«¿¬≈«»≈«

ÔÈ¯ÓB‡Â ˙B¯eL ˙B¯eL „tÒ‰ e¯L˜ Ì‰(ח לג, :(ישעיה ≈»¿∆¿≈¿¿ƒ
enL È‡Ó ,'Â‚Â Á¯‡ ¯·Ú ˙·L ˙BlÒÓ enL»«¿ƒ»«…≈…««»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙BlÒÓ¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ e‰È ‡ÏL ÌÈÏLe¯ÈÏ z˜˙‰L ˙BlÒÓ¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ∆…¿¿≈¿»ƒ
,Á¯‡ ¯·Ú ˙·L .‰ÓÓLÏ eÈ‰ C‡È‰ Ì‰Ó ÌÈ˜ÒBt¿ƒ≈∆≈«»ƒ¿»»»«…≈…«
ÌÈÎ¯c ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»¿»ƒ
C‡È‰ ÌÈbÁa Ì‰a ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»∆««ƒ≈«
LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙È¯a ¯Ù‰ .e˙·L»¿≈≈¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»
Ì‰¯·‡ ÏL ˙È¯a ¯Ùe‰ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¿ƒ∆«¿»»
Ee¯Èk‰ B„È ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ·MÈ˙Ó B„È ÏÚL ,Ì‰È·‡¬ƒ∆∆«»ƒ¿«≈»»¿«»ƒƒ
Ò‡Ó .ı¯‡Â ÌÈÓL ‰B˜ ÔBÈÏÚ Ï‡ ‰z‡L ÌÏBÚa»»∆«»≈∆¿≈»«ƒ»»∆»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .ÌÈ¯Ú»ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a z¯ÁaL ¯Á‡Ï ÔBiˆÂ ÌÈÏLe¯È zÒ‡Ó»«¿»¿»«ƒ¿ƒ¿««∆»«¿»»∆¬»

·È˙Î„(יט יד, Ì‡[Â](ירמיה ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó Ò‡Ó‰ : ƒ¿ƒ¬»…»«¿»∆¿»ƒ
.'Â‚Â ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa(ח לג, LÁ·(ישעיה ‡Ï : ¿ƒ»¬»«¿∆…»«

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .LB‡¡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÏ L‡¯ eÈ‰L LB‡ ¯B„k elÙ‡¬ƒ¿¡∆»…¿¿≈¬«»ƒ
LB„w‰ ˜˜Ê ‰ÚL d˙B‡a .Ï‡¯NÈ ˙‡ z·LÁ ‡Ï…»«¿»∆ƒ¿»≈¿»»»ƒ¿««»
ÌÎl ‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a»¿«¿¬≈«»≈»«»∆«»∆
e¯Ó‡ .˙B¯eL ˙B¯eL ‰f‰ ÔÈÚa „tÒÓ ÔÈ¯LB˜¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»«∆»¿
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CÂÈÊ ÏÚ ÈÂ ¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t ·ez .CÈ¯B‰ ¯‰e¿«¿»¿«∆«¬«««ƒ»
·¯ÁÈc dÈÓÊ ‡ËÓ Èk ÈÂ ,CLÁ ÈÎÈ‰ ‡Lc˜Ó«¿¿»≈≈»««ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»≈
ÔB‰e·‡Â ÔÈÏË˜˙Ó ·¯ È·„ È˜c¯„Â ÈlÎÓ ‡ÏÎÈ‰Â¿≈¿»¿«≈¿«¿¿≈¿≈«ƒ¿«¿ƒ«¬
‰LÓ Á˙t ·ez .‡a¯Á·e ‡˙eÏ‚Â ‰È·Ma ÔÈÏÊ‡»¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«¿»¿«∆
ÔeÏË˜˙ ‡Ï ,ÈÏBË˜ Ôez‡ ÔBÎÈiÁa È‡ È‡aL ,¯Ó‡Â«¬««»≈ƒ¿«≈«»≈»ƒ¿¿
‡ÏÂ ,‡¯ÈÓ‚ ‰‡lk ÔBeL˙ ‡ÏÂ ‰‡¯ÊÎ‡ ‡ÏBË»̃»«¿¿»»¿»¿««»»¿ƒ»¿»
,‡n‡c dt‡· ‡z¯·e ,‡a‡c È‰Bt‡a ‡¯a ÔeÏË˜ƒ̇¿¿¿»¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«¿«¿ƒ»
.ÔBÎÓ ·ÈLÁ ‡aLeÁ ‡ÈÓL È¯Óc ‡ÓÈÊ ‡ËÓcƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«»¿»»¬ƒƒ¿
dÈÏ ÔÈ·˙BÓ ‡l‡ ÈÎ‰ ÔÈ„·Ú ‡Ï ‡ÈÚÈM¯ È‡cNÎÂ¿«¿»≈«ƒ«»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ≈
Ìe˜ ‰e·‡Ï dÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â dÈn‡c dÈÙÎa ‡¯·Ïƒ¿»¿«¿≈¿ƒ≈¿»¿ƒ≈«¬»
È‰e·‡Â È‰BÏÚ ‡˙ÚÓc ÔÈ¯˙Â dÈn‡ ‡ÈÎa ,dÈÒÎ«¿≈«¿»ƒ≈¿»¿ƒƒ¿»»¬ƒ«¬ƒ
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ¯Ó‡ „BÚÂ .dÈLÈ¯ dÈÏ ‰Ïz¿»≈≈≈¿»«¿»»ƒ∆»

E˙¯B˙a z·˙k(כח כב, Â‡˙(ויקרא B˙‡ ‰N B‡ ¯BLÂ : »«¿»¿»¿¿∆…¿∆
ÌÈa e‚¯‰ ¯·k ‡Ï‰Â ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»«¬…¿»»¿»ƒ
‰ÚL d˙B‡a .˜˙BL ‰z‡Â ‰nÎÂ ‰nk Ì‰È˙Bn‡Â¿ƒ≈∆«»¿«»¿«»≈¿»»»
‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ en‡ ÏÁ¯ ‰ˆÙ»̃¿»»≈ƒ≈ƒ¿≈«»»¿»¿»
Èp·‰‡ Ec·Ú ·˜ÚiL EÈÙÏ ÈeÏb ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»»¿»∆∆«¬…«¿¿¬»«ƒ
,ÌÈL Ú·L ‡a‡Ï ÈÏÈ·La „·ÚÂ ‰¯˙È ‰·‰‡«¬»¿≈»¿»«ƒ¿ƒƒ¿«»∆«»ƒ
È‡eO ÔÓÊ ÚÈb‰Â ÌÈL Ú·L Ô˙B‡ eÓÈÏL‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ»∆«»ƒ¿ƒƒ«¿«ƒ…«
,È˙BÁ‡ ÏÈ·La ÈÏÚ·Ï ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ıÚÈ ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ
,‰ˆÚ‰ ÈÏ ‰Ú„B Èk „‡Ó „Ú ¯·c‰ ÈÏÚ ‰L˜‰Â¿À¿»»««»»«¿…ƒ¿»ƒ»≈»
ÔÈ·e ÈÈa ¯ÈkiL ÔÓÈÒ BÏ Èz¯ÒÓe ÈÏÚ·Ï ÈzÚ„B‰Â¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»∆«ƒ≈ƒ≈
Ôk ¯Á‡Ïe ,ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ÏÎeÈ ‡ÏL È„k È˙BÁ‡¬ƒ¿≈∆…«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿««≈
È˙BÁ‡ ÏÚ ÈzÓÁ¯Â È˙Â‡z ˙‡ ÈzÏ·ÒÂ ÈÓˆÚa ÈzÓÁƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏÚ·Ï È˙BÁ‡ eÙlÁ ·¯ÚÏÂ ,‰t¯ÁÏ ‡ˆ˙ ‡ÏL∆…≈≈¿∆¿»¿»∆∆ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ
Èz¯ÒnL ÔÈÓÈq‰ Ïk È˙BÁ‡Ï Èz¯ÒÓe ,ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒ»«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒ∆»«¿ƒ
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ .ÏÁ¯ ‡È‰L ¯e·Ò ‡‰ÈL È„k ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿≈∆¿≈»∆ƒ»≈¿…∆»
‰È‰Â È˙BÁ‡ ÌÚ ·ÎBL ‰È‰L ‰hn‰ ˙Áz ÈzÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ»∆»»≈ƒ¬ƒ¿»»
¯·c Ïk ÏÚ ez·ÈLÓ È‡Â ˙˜˙BL ‡È‰Â dnÚ ¯a„Ó¿«≈ƒ»¿ƒ∆∆«¬ƒ¿ƒ««»»»
„ÒÁ ÈzÏÓ‚Â È˙BÁ‡ ÏB˜Ï ¯ÈkÈ ‡ÏL È„k ,¯·„Â¿»»¿≈∆…«ƒ¿¬ƒ¿»«¿ƒ∆∆
‰Óe .‰t¯ÁÏ ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ da È˙‡p˜ ‡ÏÂ ,dnÚƒ»¿…ƒ≈ƒ»¿…≈ƒ»¿∆¿»»
ÈlL ‰¯vÏ È˙‡p˜ ‡Ï ¯Ù‡Â ¯ÙÚ Ì„Â ¯Na È‡L È‡¬ƒ∆¬ƒ»»»»»»»≈∆…ƒ≈ƒ«»»∆ƒ
ÈÁ CÏÓ ‰z‡Â ,‰t¯ÁÏe ‰Le·Ï ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿∆¿»¿«»∆∆«
ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙‡˜ ‰Ó ÈtÓ ,ÔÓÁ¯ ,Ìi˜Â¿«»«¬»ƒ¿≈»ƒ≈»«¬«»ƒ∆≈
ÌÈ·ÈB‡ eNÚÂ ·¯Áa e‚¯‰Â Èa ˙ÈÏ‚‰Â ,LnÓ da»«»¿ƒ¿≈»»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈÓÁ¯ eÏbÏb˙ „iÓ .ÌBˆ¯k Ìa»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¬»∆«»»
Ï‡¯NÈ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ È‡ ÏÁ¯ CÏÈ·La ,¯Ó‡Â ‡e‰¿»«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒ«¬ƒ∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓB˜ÓÏ(יד לא, ‰'(ירמיה ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ…»«
ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ¯ ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿«»«

·È˙Îe .epÈ‡ Èk ‰Èa ÏÚ ÌÁp‰Ï ‰‡Ó ‰Èa ירמיה) »∆»≈¬»¿ƒ»≈«»∆»ƒ≈∆¿ƒ
יד) ÚÓcÓ‰לא, CÈÈÚÂ ÈÎaÓ CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k :…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

·È˙Îe ,'Â‚Â C˙lÚÙÏ ¯ÎN LÈ Èk(יד לא, LÈÂ(ירמיה : ƒ≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ¿≈
.ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜zƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À¿»»ƒƒ¿»

‰ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ טז). יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : «ƒ»»»«¿«¡…≈∆
‡¯˜n‰ Ì‰Ï Ìi˜˙ È˙ÓÈ‡ ,'Â‚Â CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ≈»«ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e‰i˜ÊÁ ÏL B˙˙ÈÓa ,‰f‰ דברי) «∆¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ

לג) לב, ב e‰¯a˜iÂהימים ÂÈ˙·‡ ÌÚ e‰i˜ÊÁÈ ·kLiÂ :«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬…»«ƒ¿¿À
‰Ó .B˙BÓ· BÏ eNÚ „B·ÎÂ „ÈÂ„ È· È¯·˜ ‰ÏÚÓa¿«¬≈ƒ¿≈¿≈»ƒ¿»»¿«

¯ ,BÏ eNÚ „B·kÔÈÁ Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa »»«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ
ea „ÚÂÂ ˙Èa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»«ƒ»«≈««»
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰ÚLa ,e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ
¯ÙÒ ¯Ó‡ ÔÈÁ Èa¯ .e„nÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌLÏ¿»»¿ƒ«¿≈«ƒ»ƒ»«≈∆
‰Ê e¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ e˙ ‰¯Bz»»¿¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»¿∆
Ôa¯Â .‰Êa ·e˙kM ‰Ó Ìi˜ ,‰Ê ÔB¯‡a ÏËeÓ ‡e‰L∆»¿»∆ƒ≈«∆»»∆¿«»»
Èa È¯·˜ „Ú Ì‰Èza Á˙tÓ ˙BiËtË BÏ eÚÈv‰ È¯Ó‡»¿≈ƒƒ«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈¿≈
Û‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙È ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,„Â„»ƒ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿«¬«¿≈∆«
Ì‡ ‰Ó ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ¿«¬«¿≈∆»«»∆ƒ¿¿»»ƒ
È¯·˜ „Ú ÌÎÈza Á˙tÓ ˙BiËtË ÌzÚv‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ«¿∆«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈
ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙iLÎÏ ,ÌÎÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ „Â„ Èa¿≈»ƒƒ¿«¬«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿«¿≈∆«
‰ÚÒ ˙BÚqÓ ¯NÚ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,ÛL È¯‰»≈∆∆««««»¿«»∆∆«»»¿»
ÔÓ ,˙Èa‰ ÔzÙÓÏ ·e¯kÓe ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ :‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«««ƒƒ
¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓe ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰ ÔzÙÓƒ¿«««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«««
ÔÓ ,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ ,ÈBÓ„w‰««¿ƒƒ««««¿ƒ∆»≈ƒ∆»≈««ƒ
,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ ,ÁaÊnÏ ‚b‰«««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ«»»ƒ

·È˙Îc ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ יחזקאל) ƒ»ƒ¿««≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ד) ÔzÙÓÏי, ·e¯kÓ .·e¯k‰ ÏÚÓ '‰ „B·k Ì¯iÂ :«»»¿≈««¿ƒ¿¿ƒ¿«

·È˙Îc ,˙Èa‰(ג ט, ÏÚ‰(יחזקאל Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ „B·Îe : ««ƒƒ¿ƒ¿¡…≈ƒ¿»≈«¬»
ÔzÙnÓ .˙Èa‰ ÔzÙÓ Ï‡ ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯L‡ ·e¯k‰ ÏÚÓ≈««¿¬∆»»»»∆ƒ¿««»ƒƒƒ¿«

·È˙Îc ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰(יח י, ‰'(יחזקאל „B·k ‡ˆiÂ : ««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«≈≈¿
‰È‰ ‡Ï ,‡ˆiÂ ,ÌÈ·e¯k‰ ÏÚ „ÓÚiÂ ˙Èa‰ ÔzÙÓ ÏÚÓ≈«ƒ¿««»ƒ««¬…««¿ƒ«≈≈…»»
e‰Ó ,‡ˆiÂ ¯Ó‡ z‡Â ,‡·iÂ ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ ‰È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»¿≈«∆»«»…¿«¿»««≈≈«
ÔÈËÏtÓ ‡ˆBÈ ‰È‰L CÏÓÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‡ˆiÂ«≈≈»««ƒ¬»¿∆∆∆»»≈ƒ»»ƒ
˜MÓe Ût‚Óe ¯ÊBÁ ‰È‰ ‡ˆBÈ ‰È‰MÓ ,ÒÚÎa BlL∆¿««ƒ∆»»≈»»≈¿«≈¿«≈
ÈÂ‰ ¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ÔÈËÏt È„enÚ·e ÔÈËÏt ÈÏ˙Îa¿»¿≈»»ƒ¿«≈»»ƒ∆¿≈¡≈
ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,ÈlL ÔÈËÏt ˙Èa ÌBÏL»≈»»ƒ∆ƒ¡≈»≈«¿ƒ¡≈
,Ck .ÌÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓ ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL»≈¿»ƒ¡≈»ƒ«¡≈¿»»
˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆBÈ ‰ÈÎL ‰˙È‰MÓƒ∆»¿»¿ƒ»≈ƒ≈«ƒ¿»»¿»∆∆
˙Èa È„enÚ·e ,Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏ˙Îa ˙˜MÓe ˙Ùt‚Óe¿«∆∆¿«∆∆¿»¿≈≈«ƒ¿»¿«≈≈
ÈÂ‰ ,ÈLc˜Ó ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ˙¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ,Lc˜n‰«ƒ¿»»¿∆∆¡≈»≈ƒ¿»ƒ¡≈
ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL»≈«¿ƒ¡≈»≈¿»ƒ¡≈»
,ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓ .ÌBÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓƒ«¡≈»ƒ«¿ƒ«««««¿ƒ

·È˙Îc(יט י, Ì‰ÈÙk(יחזקאל ˙‡ ÌÈ·e¯k‰ e‡NiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ∆«¿≈∆
·È˙Îc ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ .'Â‚Â(ד י, :(יחזקאל ƒ««««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ

,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ .'‰ „B·k d‚ ˙‡ ‰‡ÏÓ ¯ˆÁ‰Â¿∆»≈»¿»∆…«¿ƒ∆»≈««
·È˙Îc(כד כה, ‰b‚(משלי ÔÓ .‚b ˙t ÏÚ ˙·L ·BË : ƒ¿ƒ∆∆«ƒ«»ƒ««

·È˙Îc ,ÁaÊnÏ(א ט, ÏÚ(עמוס ·v '‰ ˙‡ È˙È‡¯ : «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ»«
·È˙Îc ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ .ÁaÊn‰(ז ז, p‰Â‰(עמוס : «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

.C‡ ˙ÓBÁ ÏÚ ·v '‰ƒ»««¬»

,„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯c‰Ò BÊ ,C‡ e‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬»«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ C‡ ÌN È‰ '‰ ¯Ó‡iÂ C"‡ ÔÈÓƒ¿«¬»«…∆ƒ¿ƒ»¬»»««ƒ¿»

·È˙Îc ,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ .ÔBÓÈÒ Èa¯a(ט ו, :(מיכה ¿«ƒƒƒ«»»ƒƒ¿ƒ
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רמה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ .‡¯˜È ¯ÈÚÏ '‰ ÏB˜»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿««≈ƒ
·È˙Îc(כג יא, ‰ÈÚ¯(יחזקאל CBz ÏÚÓ '‰ „B·k ÏÚiÂ : ƒ¿ƒ«««¿≈«»ƒ

.¯ÈÚÏ Ì„wÓ ¯L‡ ¯‰‰ ÏÚ „ÓÚiÂ««¬…«»»¬∆ƒ∆∆»ƒ
‰ÈÎM‰ ‰˙NÚ ‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Ô˙BÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»»ƒ∆¡»»¿»«¿ƒ»
eNÚÈ Ï‡¯NÈ ‡nL ‰¯e·Ò ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ˙·LBÈ∆∆«««≈ƒ¿»∆»ƒ¿»≈«¬
˙Ê¯ÎÓ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰Â ,eNÚ ‡ÏÂ ‰·eLz¿»¿…»¿»¿»««¿∆∆

˙¯ÓB‡Â(יד ג, ÌÈ··BL,(ירמיה ÌÈ· e·eL ז): ג, :(מלאכי ¿∆∆»ƒ»ƒ
,‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿≈»∆…»¿»

‰¯Ó‡(טו ה, ‡ÍÏ(הושע :ÏÚ .ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ »¿»≈≈¿»»∆¿ƒ«
¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡(טז יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : »»»≈¿«¡…≈∆

,‰¯B˙ È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa ,CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈»
,‰‡e· È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa(טז יג, :(ירמיה ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈¿»

¯B‡Ï Ì˙Èe˜Â ,ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙È Ì¯Ë·e¿∆∆ƒ¿«¿«¿≈∆«»≈»∆¿ƒƒ∆¿
,ÔÂÈa ÏÙ¯ÚÏ ˙ÈLÂ ,È„Óa ˙ÂÓÏˆÏ dÓNÂ ,Ï··a¿»∆¿»»¿«¿»∆¿»«¿ƒ«¬»∆¿»»
ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa .ÌB„‡a ‰eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»»∆¡¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒ
È„·BÚ el‡ ,‰Â‚ ÈtÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰Â‚ ÈtÓƒ¿≈≈»««¿«ƒ¿≈≈»≈¿≈

ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó Ì‰L ÌÈ·ÎBk(לז לב, ‡È(דברים : »ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈
.B· eÈÒÁ ¯eˆ BÓÈ‰Ï‡¡…≈»»

Ì‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈtÓ ,‰Â‚ ÈtÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«¿¬≈«»≈∆≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó(ה ח, ˙ep¯kÊ(תהלים Èk LB‡ ‰Ó : ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¡ƒƒ¿¿∆

,'Â‚Â(יז יג, Èk(ירמיה ‰ÚÓc ÈÈÚ „¯˙Â ÚÓ„z ÚÓ„Â :¿»…«ƒ¿«¿≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ .'‰ ¯„Ú ‰aLƒ¿»≈∆«¿≈«∆…»ƒ¿»≈»
‰iÂÏ È¯„Ú ,„·Ï ‰p‰k È¯„Ú ,ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú ÌÈÈeNÚ¬ƒ¬»ƒ¬»ƒ∆¿≈¿À»¿«∆¿≈¿ƒ»
¯„Ú eNÚ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,„·Ï Ï‡¯NÈ È¯„Ú ,„·Ï¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈»∆»«¬≈∆
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eaL Èk ,'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ,„Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»

.'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ‡l‡∆»ƒƒ¿»≈∆

ÂÎÁ˙t ÔÓÁ ·¯ א). כט, ‡¯Ï‡È,(ישעיה Ï‡È¯‡ ÈB‰ : ««¿»»«¬ƒ≈¬ƒ≈
da ‰ÁL ‰È¯˜ ,„Â„ ‰Á ˙È¯˜ .‡¯ab ‡È¯‡ ‡È¯‡«¿»«¿»ƒ»»ƒ¿«»»»ƒƒ¿»∆»»»
‰È¯˜ ,„Â„ ‡l‡ da dÈÏ ‡ÈÁ ‡Ïc ‰È¯˜ ,„Âc»ƒƒ¿»¿»»¿»≈»∆»»ƒƒ¿»
ÏÚ ‰L eÙÒ .BlL ÔBËÈ˜¯Ò˜Ï „Âc d˙B‡ ‰NÚL∆»»»»ƒƒ¿«¿ƒ∆¿»»«
eÈ‰ ‡ÏÂ ,‡˜Ù ‰L ‰˙ÏÚ ‰L ,eÙ˜È ÌÈbÁ ‰L»»«ƒƒ¿…»»»¿»»»»¿»¿…»
,ÌÈ‚È‰ ÔÈÏÚÓ ÌÈÎ¯c‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓÚÙÏ ÔÈÏBÚƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ«¬ƒƒƒ
,Ï‡È¯‡Ï È˙B˜Èˆ‰Â .eÙ˜È ÌÈbÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¬ƒ≈
Áe¯ ˙¯B˜ ‰˙È‰L Ô‡kÓ ¯Ó‡ ÔÈ¯Ò˜„ ‰q Èa«̄ƒƒ»¿≈»ƒ»«ƒ»∆»¿»««
.ÌÈÙekÒ ÈÙekÒ ,‰i‡Â ‰i‡˙ ‰˙È‰Â .Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»¿»«¬ƒ»«¬ƒ»ƒ≈ƒƒ
ÔÂÈk .ÈL Ôa¯Á ÔBL‡¯ Ôa¯Ák ,Ï‡È¯‡k ÈÏ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ«¬ƒ≈¿À¿»ƒÀ¿»≈ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ ÌÎÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÎÁ˙t ÒÁt Èa¯ יח). כו, Ï‡(ויקרא ‰l‡ „Ú Ì‡Â : «ƒƒ¿»»«¿ƒ«≈∆…
Èa¯ ,ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ,'Â‚Â ÈÏ eÚÓLƒ̇¿¿ƒ«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««ƒ
˙BiÚ¯t ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆≈≈«»»≈ƒÀ¿»À
‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz Ô‰a „ÈÚnL „Ú Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ»¬»
e‰È ‡ÏL ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰l‡ „Ú Ì‡Â :·È˙Î„ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆«ƒ¿À«≈∆…¿
˙B¯Á‡ BÏ ÔÈ‡ „BÚ ˙BkÓ eÏk ÌÈ¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈¬≈
„BÚ Ì‡ ,‰l‡ „Ú Ì‡Â :¯ÓBÏ „eÓÏz ,eÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»≈«¿«¿ƒ«≈∆ƒ

.‡È·‰Ï ‰l‡ÎÂ ‰l‡Ó ˙B¯Á‡ BÏ LÈ ‰l‡,כו (ויקרא ≈∆≈¬≈≈≈∆¿»≈∆¿»ƒ
‡Ìzיח) ,ÌÎÈ˙‡hÁ ÏÚ Ú·L ÌÎ˙‡ ‰¯ÒÈÏ ÈzÙÒÈÂ :¿»«¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«««…≈∆«∆

Ú·L ÌÎÈÏÚ eÏa˜Â e‡Ba ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú¬«¿∆¿»«∆«¬≈¿«¿¬≈∆∆«
‰ÈÓ¯È È¯‰ ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡ .˙BiÚ¯tÀ¿»À«∆¬«¿∆¿»«∆«¬≈¬≈ƒ¿¿»
ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡ Ú·L ‡e‰L ˙BÈ˜ ÌÎÈÏÚ ÔB˜Ó ‡a»¿≈¬≈∆ƒ∆∆««¿»≈ƒ

.‰ÎÈ‡≈»

ÁÎÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ לב). לו, e‰ÈÓ¯ÈÂ(ירמיה : «ƒ»»«¬ƒ»»«¿ƒ¿¿»
,Ôa¯Â ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ .'Â‚Â ˙¯Á‡ ‰l‚Ó Á˜Ï»«¿ƒ»«∆∆«ƒ»»«¬ƒ»¿«»»

¯Ó‡ ‡ÓÁ Èa¯(לב לו, Ê‰(ירמיה Ì‰ÈÏÚ ÛÒB „BÚÂ : «ƒ»»»«¿«¬≈∆∆
È‡ ‰Ê ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ∆¬ƒ
ÛÒB „BÚÂ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â .'‰ ¯ÎÊ ‰Ó‰k ,¯·b‰«∆∆»≈»¿…¿«»»»¿≈¿«
ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ
‡˙Ïz ÔÓ ‡e‰L ,¯·b‰ È‡ ‰Ê ‰Ó‰k ,'‰ ¯ÎÊ ‰Ê∆¿…»≈»∆¬ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

Ï‡a È˜eÒt ‡˙Ïz.‡˙Èa ‡Ù ¿»»¿≈¿«¿»≈»

ËÎÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê ז). סח, ÈLBÓ·(תהלים ÌÈ‰Ï‡ : «¿ƒ∆≈ƒ»«¡…ƒƒ
Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ ‰z‡ ,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ«¿»«»≈«∆…ƒ¿¬ƒ¿»≈
ÈÙa ‰ÈÎM‰Â ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
,˙Á‡ ‡ÈBÓB‰ Ôlk eNÚ eÏ‡‚pL ÔÂÈÎÂ ,dÓˆÚ«¿»¿≈»∆ƒ¿¬«¬À»¿»««
ÈÙa Ï‡¯NÈÂ dÓˆÚ ÈÙa ‰ÈÎL ‰¯ÊÁ eÏbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
.‰ÁÈÁˆ eÎL ÌÈ¯¯BÒ C‡ :·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓˆÚ«¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿¿ƒ»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

ÏÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê יב). ד, ÈÎÏÓ(איכה eÈÓ‡‰ ‡Ï : «¿ƒ∆≈ƒ»«…∆¡ƒ«¿≈
‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ,'Â‚Â ı¯‡∆∆«¿»»¿»ƒ»«∆»«∆…
.e‰i˜ÊÁÂ ËÙLB‰ÈÂ ‡Ò‡Â „Âc :Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·z»«∆¿≈≈»ƒ¿»»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»

¯Ó‡ „Âc(לח יח, Â‚Â',(תהלים Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ : »ƒ»«∆¿¿«¿«ƒ…≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(יז ל, א ‰Ú¯·(שמואל „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ : ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆
¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ e‰Ó .Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈLÏƒ¿≈≈¿∆»»»«»»≈ƒ
ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa ˙BÏÈla BÏ«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰ ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰«ƒƒ¿««¿»¿««¿»ƒ¬»

·È˙Î„(כט יח, ÓÚ„(תהלים .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èk : ƒ¿ƒƒ«»»ƒ≈ƒ»«
Û„B¯ È‡ ‡l‡ Ì‰Ï ‚¯‰Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â ‡Ò‡»»¿»«¬ƒ≈ƒ…««¬…»∆∆»¬ƒ≈

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ דברי) »¿«»∆»«¬ƒ∆∆∆¡«
יב) יד, ב ‡ÔÈהימים ‡Ò‡ ÈÙÏ ,'Â‚Â ‡Ò‡ ÌÙc¯iÂ :«ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈»»≈

ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»
È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â ‰¯ÈL ¯ÓB‡≈ƒ»¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡(כב כ, ב הימים ‰elÁ(דברי ˙Ú·e : ¬ƒ∆∆∆¡«¿≈≈≈
Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â ‰l‰˙e ‰p¯·¿ƒ»¿ƒ»»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ
È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák…«…«¬…¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ
Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ»≈«ƒ»ƒ¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ ‡e‰(לה יט, ב ÏÈÏa‰(מלכים È‰ÈÂ : ¬ƒ∆∆∆¡««¿ƒ««¿»
¯izL ‰nk .¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ ‡ˆiÂ ‡e‰‰««≈≈«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



`dkiרמו zlibnl dax yxcn
dax dki`

¯Ó‡pL ,‰¯NÚ ¯Ó‡ ·¯ ,Ì‰Ó(יט י, ÚÂ¯(ישעיה : ≈∆«»«¬»»∆∆¡«¿««
Èa¯ .„"eÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,Ì·zÎÈƒ¿¿≈∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈
,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N¿ƒ»«ƒ¿À«∆≈ƒ≈¬ƒ»

¯Ó‡pL(ו יז, L‡¯a(ישעיה ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL : ∆∆¡«¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…
‡„‰ ,‰ÚLz e¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ .¯ÈÓ‡»ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ו יז, ÈÙÚÒa‰(ישעיה ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ : ƒ¿ƒ«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ Ôa ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t…ƒ»«ƒ«¿∆¬ƒ»»««¿»»»»
¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈ·e el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈
,Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡ È¯·„k¿ƒ¿≈≈«…ƒ∆¿«¿∆«»»∆»≈∆
·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈
„·ÚÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚ· ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ,‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‡Ók ÈÏƒ¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚÂ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»»»ƒ∆¡»¿»
Lwa ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»ƒ≈
„cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ¯ÊÁÏ«¬…»««»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
„Ú ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ÌBÈ ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa«»¿»¿»««¿»¿»«ƒ∆¡»«

˜MLÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlk ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú ∆»¿»À»¿≈»∆»¿»À»ƒ¿¿«…¿ƒ
eÈÓ‡‰ ‡Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ«»»»≈…∆¡ƒ
·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èk Ï·˙ È·LÈ Ïk [Â] ı¯‡ ÈÎÏÓ«¿≈∆∆…¿≈≈≈ƒ»…«¿≈
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa¿«¬≈¿»»ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

‡ÏÁ˙t È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ יד). כ, ¯Ú(משלי Ú¯ : «ƒƒ¿∆»»«««
‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ ,Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â ‰Bw‰ ¯Ó‡È…««∆¿…≈»ƒ¿«»«¿≈«∆…
Ì˙B‡ ‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈ eÏ‚»ƒ¿»≈»»«»»≈»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÚ¯(י יג, ‰¯Ú(ירמיה ‰f‰ ÌÚ‰ : »ƒ¬»ƒ¿ƒ»»«∆»»
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ .È¯·c ˙‡ ÚBÓLÏ ÌÈ‡n‰«≈¬ƒƒ¿«∆¿»«¿≈»∆»ƒ¿ƒ
e‡ËÁL ÔÂÈk .Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â :¯Ó‡pL ,ÔÁaLÓ¿«¿»∆∆¡«¿…≈»ƒ¿«»≈»∆»¿
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆

.‰ÎÈ‡(א ג, ‰Bi‰.(צפניה ¯ÈÚ‰ ‰Ï‡‚Â ‰‡¯Ó ÈB‰ : ≈»…¿»¿ƒ¿»»»ƒ«»
ÏÚ È˙ÓÈ‡ Èz˙pL ‰ÓÈ‡‰ ÈtÓ ÈB‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ e‰Ó«…¿»ƒ¿≈»≈»∆»«ƒ≈»ƒ«
‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰Ï‡‚Â È˙ÓÈ‡ ,˙Bn‡‰ Ïk»»À≈»«¿ƒ¿»»«¿≈¿»»
Ïk ÏÚ Ô˙ÓÈ‡ ‰ÏÙ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚pL∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿»≈»»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙Bn‡‰(יד טו, ÌÈnÚ(שמות eÚÓL : »À¬»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .'Â‚Â ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ 'Â‚Â ÔeÊb¯Èƒ¿»»ƒ¿¬«≈¡»ƒ«»
,‰BÈk ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓa d˙B‡ ÈzivL ‰n‡À»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»

‰f‰ Á·M‰ Ïk ¯Á‡(ב ג, ‰'(צפניה ÏB˜a ‰ÚÓL ‡Ï : ««»«∆««∆…»¿»¿
‡Ï ‰È‰Ï‡ Ï‡ ‰ÁË· ‡Ï '‰a ¯ÒeÓ ‰Á˜Ï ‡ÏÂ¿…»¿»»«…»»»∆¡…∆»…
,‡È‰ ‡˙eËL Â‡Ï ‡È‰ ‰Ó ‰ÚÓL ‡Ïc ‰lk .‰·¯»̃≈»«»¿»»¿»»ƒ»»»ƒ
‡˙eËLÏ ÔÈÁÂˆ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»¿»ƒ»¿ƒ¿»»
ÏÚ ,‰Ï‡‚Â .‡˙eËL ÈnwÓ ÈÂ‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ ‡¯BÓ»…¿»¡≈ƒ«≈»»¿ƒ¿»»«
,‰¯B˙ È¯·c ÚÓLlÓ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰L È„È¿≈∆»«¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ¿≈»
„ÓÏÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï ,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .‰p‰k‰ ÔÓ ‰Ï‡‚Â¿ƒ¿»»ƒ«¿À»»ƒ«»…»»»ƒ¿…

‰ÂÈÏ ÈzÁÏL „Á‡ ‡È· ,‰ÂÈpÓ ,‰BÈ ÏL B¯ÈÚÓ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆»»«¿ƒ¿ƒ¿≈
‰nk ÌÈÏLe¯Èa Ï‡¯NÈ el‡Â ,‰·eL˙a d¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ»«ƒ«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÈzÁÏL ÌÈ‡È·,יז ב (מלכים ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿ƒ
ÏÎיג) È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ :«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»

È˙BˆÓ e¯ÓLÂ ÌÈÚ¯‰ ÌÎÈÎ¯cÓ e·L ¯Ó‡Ï ‰ÊÁ…∆≈…Àƒ«¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
·È˙Îe ,'Â‚Â È˙BwÁ(כה ז, ‡˙(ירמיה ÌÎÈÏ‡ ÁÏL‡Â : À«¿ƒ»∆¿«¬≈∆∆

,'Â‚Â [¯Ó‡Ï] ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…«
‡BÏÂ ,·¯Úa ÁÏLÂ ÌkL‰ ,¯˜aa ÁÏLÂ ÌkL‰«¿≈¿»…««…∆«¿≈¿»…«»∆∆¿
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb eÚÓL ‡ÏL ÔÂÈk .eÚÓL»¿≈»∆…»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ
È˙È‚ÈÏ·Ó .„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»«¿ƒƒƒ

Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È ÈÏÚ¬≈»»«ƒƒ«»

·ÏÈÎ‰ Á˙t ‡ÈÁ Èa¯ יח). ח, ÈÏÚ(ירמיה È˙È‚ÈÏ·Ó : «ƒ¬ƒ»»«»≈«¿ƒƒƒ¬≈
ÔÈ‚B‰ ÈÏaÓ ,È˙È‚ÈÏ·Ó e‰Ó ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È»»«ƒƒ«»««¿ƒƒƒƒ¿ƒƒ
È˙Èa È˙ÈNÚ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ‰¯Bza«»¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ»ƒƒ≈ƒ
,Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â Èz‚ƒƒ¿««ƒ≈»«ƒƒ«»«≈«ƒ¿»
.'Â‚Â eaÏ ‰Â„ ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ≈

·È˙Îe(יט ח, ı¯‡Ó(ירמיה ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ ‰p‰ : ¿ƒƒ≈«¿«««ƒ≈∆∆
‰LÏL LnLÓ ‰Ê ¯eac ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÁ¯Ó«¿«ƒ»««ƒ»»ƒ∆¿«≈¿»

·È˙Îc ,‰˜ÚÊ .‰˜‡ ,‰ÚÂL ,‰˜ÚÊ :˙BBLÏ שמות) ¿¿»»«¿»¿»»¿»»ƒ¿ƒ
כג) ÏÚzÂב, e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ‡iÂ :«≈»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»«««

,‰˜‡ .ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ :·È˙Îc ,‰ÚÂL ,Ì˙ÚÂL«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«««ƒ¿»»
·È˙Îc(כד כב, ¯Èa(שמות .Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ∆«¬»»«ƒ

‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ ¯et¯t ÔBLÏ ¯ÓB‡ ÔÈ¯Btˆc ‡e‰»¿ƒƒ≈¿ƒ¿¬»
·È˙Î„(כד ל, Â(יחזקאל :·È˙Îe .ÏÏÁ ˙B˜‡ ˜‡ איוב) ƒ¿ƒ¿»««¬»»¿ƒ
יב) ÚeLz.כד, ÌÈÏÏÁ LÙÂ יט): ח, ‡ÔÈ(ירמיה '‰‰ : ¿∆∆¬»ƒ¿«≈««≈

eÈ‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡ ,‰a ÔÈ‡ dkÏÓ Ì‡ ÔBiˆa¿ƒƒ«¿»≈»ƒ»»»…»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚ e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏB‚ƒ¿≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

‚ÏÁ˙t ‡¯ÈÚÊ Èa¯ לא). ל, È¯pk(איוב Ï·‡Ï È‰ÈÂ : «ƒ¿≈»»««¿ƒ¿≈∆ƒ…ƒ
Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ÔÈz Ônz ,ÌÈÎa ÏB˜Ï È·‚ÚÂ¿À»ƒ¿…ƒ«»¿≈«»««»ƒ¿∆
¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙B‡ˆBÈ Ô‰aL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÎe ·‡a¿»¿«ƒƒ∆»∆¿¿ƒ¿»≈
,BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡ÏL È„k ÔÈÏe‡L Ô·Ï ÈÏÎaƒ¿≈»»¿ƒ¿≈∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ï‡¯NÈ ˙Ba Ô‰·e ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»≈

.ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ¿¿«¿»ƒ

,˙B¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ÌLÏ ‰Ù ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡z»»ƒ∆≈ƒ»ƒ¿∆¿»»»¿
Ôzz Ï‡ ,CÏ ¯¯Ba ‰z‡ ‰Ó ‰‡¯e EÈÈÚ ‡N ,¯eÁa»»≈∆¿≈»«»≈»«ƒ≈

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÁtLna EÈÈÚ Ôz ,ÈBa EÈÈÚ שיר) ≈∆¿≈≈∆«ƒ¿»»¿≈≈
יא) ג, ÓÏL‰השירים CÏna ÔBiˆ ˙Ba ‰È‡¯e ‰È‡ˆ :¿∆»¿∆»¿ƒ«∆∆¿……

˙ÁÓN ÌBÈ·e B˙p˙Á ÌBÈa Bn‡ BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚa»¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿ƒ¿«
BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e ,‰¯Bz Ôzn ‰Ê B˙p˙Á ÌBÈa .BaÏƒ¿¬À»∆««»¿ƒ¿«ƒ
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ‰aiL Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰Ê∆ƒ¿«≈«ƒ¿»∆ƒ»∆ƒ¿≈»¿»≈
,Ï‡¯NÈÏ ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ ÌBÈ ÌÈ¯etk ÌBÈ ‡ÓÏLaƒ¿»»ƒƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿»≈
¯NÚ ‰MÓÁ ‡l‡ ,˙BB¯Á‡ ˙BÁeÏ Ba ezpL ÌBÈ∆ƒ¿«¬∆»¬ƒ»»»
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רמז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÈÒ‡ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ ¯a ·˜ÚÈ Èa¯ ,‡È‰ È‡Ó ·‡a¿»«ƒ«ƒ«¬…««»¿≈«ƒ«≈
ÌÈˆÚ ÏkL ,ÌÈˆÚÏ ‰ÙÈ ‰ˆÈˆ˜ ÔÓÊ BaL ¯Ó‡»«∆¿«¿ƒ»»∆»≈ƒ∆»≈ƒ
ıÚ Ïk È˙Â ,˙ÏÎ‡Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ba ÌÈˆˆ˜pL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«¬…∆¿»≈»≈
Èab ÏÚÓ ÏeÒt ˙ÏÎ‡Ó B‡ ˙ÚÏBz B· ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«««¬…∆»≈««≈
‡ÏeÚc ÌeMÓ ÈÒ‡ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .ÁaÊn‰«ƒ¿≈««ƒ«»««¬»¿«ƒ«≈ƒ¿»
˙B‡cÊe¯t ‰Ï‡ Ôa ÚLB‰ Ïha BaL ,È¯Ó‡ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ»¿≈∆ƒ≈≈«∆≈»¿¿»
Ï‡L ‡‰k ·¯ .ÌÈÎ¯c‰ ÏÚ Ë· Ôa ÌÚ·¯È ·ÈLB‰L∆ƒ»»¿»∆¿»««¿»ƒ««¬»»«
„·Ú ‡˙e·ÈË ‡c ÏÎc ¯LÙ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,·¯ Ì„˜ ÔÓƒ√»«¬«≈∆¿»¿»»ƒ»¬«

dÈa ·È˙Îe(ג יז, ב CÏÓ(מלכים ¯Ò‡ÓÏL ‰ÏÚ ÂÈÏÚ : ¿ƒ≈»»»»«¿«¿∆∆∆∆
B˙e B¯‡evÓ ¯ÏB˜ ¯È·Ú‰L ÏÚ ‡l‡ ,'Â‚Â ¯eM‡«∆»«∆∆¡ƒ»ƒ«»¿»
‡l‡ ,ÔelˆÈÂ Ôe˜ÒÈ ‡nÚ Ïk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ¯‡eˆa¿««»«ƒ¿»¬«»«»ƒ¿ƒ«∆»
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˜qÈ ˜ÒÈÓÏ ÈÚ·c Ô‡Ó Ïk ¯Ó‡¬«»«¿»≈¿≈«ƒ««ƒ¿≈«
ÌBÈ ˜ÁˆÈ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c dÈÓLÓ dÏ È¯Ó‡Â ÈÓÁ«¿≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·L e¯z‰L(ח לו, :(במדבר ∆À¿¿»ƒ»∆»∆∆∆¡«
·È˙Îe ,'Â‚Â ‰ÏÁ ˙L¯È ˙a ÏÎÂ(ט לו, ÏÂ‡(במדבר : ¿»«…∆∆«¬»¿ƒ¿…

˙·Ï ¯LÙ‡ ÈÎÂ ,'Â‚Â ¯Á‡ ‰hÓÏ ‰hnÓ ‰ÏÁ ·qƒ̇…«¬»ƒ«∆¿«≈«≈¿ƒ∆¿»¿«
Ë·MÓ ‰È·‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ‡l‡ ,˙BhÓ ÈzL L¯ÈzL∆ƒ«¿≈«∆»¡…≈«»»ƒ»ƒ≈∆
Ë·L ¯z‰L ÌBÈ È¯Ó‡ Ôa¯ .¯Á‡ Ë·MÓ dn‡Â „Á‡∆»¿ƒ»ƒ≈∆«≈«»»»¿≈∆À«≈∆

·È˙Îc ,Ï‰wa ‡B·Ï ÔÈÓÈa(יח כא, Ô˙(שופטים ¯e¯‡ : ƒ¿»ƒ»«»»ƒ¿ƒ»…≈
.ÔÈÓÈ·Ï ‰M‡ƒ»¿ƒ¿»ƒ

e‡¯˜ ‡¯˜Ó ,e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿»»¿¿≈¿ƒ¿»»¿
e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .e‰e˜Á¯Â(יא לה, ÈBb(בראשית : ¿ƒ¬ƒ¿»»¿¿≈¿

e‰e˜Á¯Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .EnÓ ‰È‰È ÌÈBb Ï‰˜e בראשית) ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬
ה) ÈÏ,מח, eÈ‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L∆≈»∆¿»ƒƒ¬≈∆
.ÌÈË·L e¯z‰L ÌBÈ Ï‡eÓL ¯Ó‡ ‰„e‰È ·¯ ¯Ó‡»««¿»»«¿≈∆À¿¿»ƒ
Èa¯ .‰¯e·˜Ï ¯˙Èa È‚e¯‰ ezpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‰˙Ó ·«̄«¿»»«∆ƒ¿¬≈≈»ƒ¿»«ƒ
Ô‡kÓ ,¯NÚ ‰MÓÁa ‡ÁÈ ¯Ó‡ ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»»«ƒ»«¬ƒ»»»ƒ»
ÌÈˆÚ ÔÈ˙¯Bk eÈ‰ ‡ÏÂ ‰nÁ ÏL dÁk LLz CÏÈ‡Â»≈»»«…»∆«»¿…»¿ƒ≈ƒ
,ÏbÓ ¯·z ÌBÈ dÈÏ È¯˜e ‡ÈÒÓ ·¯ ¯Ó‡Â ,‰Î¯ÚnÏ««¬»»¿»««¿«¿»¿≈≈¿««»
Èa¯ .ÛÈÒÈ ÛÈÒBÓ ‡Ï„e ÛÈÒBÈ ÛÈÒBn‰ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»»≈»«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ
È˙Ó ÔÓ ¯ÙÁ‰ ÏËaL ÌBÈ È¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯Â ÔÈ·‡»ƒ¿«ƒ»»»¿≈∆ƒ≈«≈∆ƒ≈≈

.¯a„Óƒ¿»
‡ÈˆBÓ ‰LÓ ‰È‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»∆∆ƒ¿»¿»»»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰Â ,¯tÁÏ e‡ˆ ¯ÓB‡Â ‰Án‰ ÏÎa ÊB¯k»¿»««¬∆¿≈¿«¿…¿»¿ƒ
‡ÈˆBÓ ‰È‰ ˙È¯ÁLÏ ,Ô‰a ÔÈLÈÂ ˙B¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁÂ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»∆¿«¬ƒ»»ƒ
eÈ‰Â ,ÌÈiÁ‰ ÔÓ ÌÈ˙n‰ eLÈ¯Ù‰Â eÓe˜ ¯ÓB‡Â ÊB¯k»¿≈¿«¿ƒ«≈ƒƒ««ƒ¿»
ÛÏ‡ ¯NÚ ‰MÓÁ ,ÔÓˆÚ ÔÈ‡ÈˆBÓe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒƒ«¿»¬ƒ»»»∆∆
ÌÈÚa¯‡‰ ˙L·e ,ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL e¯ÒÁ ËB¯ËB¯Ùe¿¿»¿≈≈∆∆ƒ¿«»«¿»ƒ
‰ÓBc e¯Ó‡ ,ÌÈÓÏL ÔÓˆÚ e‡ˆÓe ÔÎ eNÚ ÔB¯Á‡‰»«¬»≈»¿«¿»¿≈ƒ»¿∆
ÌÈL·e ¯NÚ „Á‡·e ¯BNÚa ÔÎÂ ,ÔBaLÁa eÈÚhL∆»ƒ«∆¿¿≈¿»¿««»»ƒ¿≈
‡lÓ˙‡c ÔÂÈk ,¯NÚ ‰Úa¯‡Â ¯NÚ ‰LÏLe ¯NÚ»»¿»»»¿«¿»»»»≈»¿ƒ¿«≈
d˙B‡ Ïha ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰ÓBc e¯Ó‡ ‡¯‰ÈÒƒ¬»»¿∆∆«»»ƒ≈»
eÓ¯‚Â ,·BË ÌBÈ e‰e‡NÚÂ e¯ÊÁÂ eÈÏÚÓ ‰¯Êb¿≈»≈»≈¿»¿«¬»¿»¿
˙Èa‰ Ôa¯Áa ‰f‰ ÌÏBÚa Ï·‡ ‰NÚÂ Ì‰È˙BBÂÚ¬≈∆¿«¬»≈∆»»«∆¿À¿«««ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÓÚt(לא ל, Ï·‡Ï(איוב È‰ÈÂ : «¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈∆

.ÌÈÎa ÏB˜Ï È·‚ÚÂ È¯pk(א יד, ‰ÌÚ(במדבר ek·iÂ : ƒ…ƒ¿À»ƒ¿…ƒ«ƒ¿»»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏ‚L ÔÂÈÎÂ ,‡e‰‰ ‰ÏÈla««¿»«¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»»¿»»»

„Ï'Â‚Â È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ט). ט, ‡Ó¯(ירמיה , «∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ»«
Ô„‡¯Êe·Ï ¯v„Îe· ‰eˆ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ‡Á‡ Èa«̄ƒ¬»¿»¿»ƒƒ»¿«¿∆«ƒ¿«¿¬»

e‰ÈÓ¯È ÏÚ(יב לט, ÂÈÏÚ,(ירמיה ÌÈN EÈÈÚÂ epÁ˜ : «ƒ¿¿»»∆¿≈∆ƒ»»
BÏ ,Ú¯ ‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â .B˙n‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…«À»¿«««¿»»
Èk .‰Ú¯Ï EBˆ¯k ‰NÚ B˙n‡ ÌÚ Ï·‡ ,‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¬»ƒÀ»¬≈ƒ¿¿¿»»ƒ
‰È‰Â .B˙n‡Ï ‡ÏÂ ,BnÚ ‰NÚ Ôk EÈÏ‡ ¯a„È ¯L‡k«¬∆¿«≈≈∆≈¬≈ƒ¿…¿À»¿»»
Ô˙BÂ ,ÔÈ¯ÏB˜a ÌÈe˙ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯ ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»∆«¿∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈
.Ô‰Ó B¯È·ÚÓe ‡a Ô„‡¯Êe·e ,Ì‰nÚ BL‡¯ ˙‡∆…ƒ»∆¿«¿¬»»«¬ƒ≈∆
,˙B‡ÏLÏLa ÌÈÏeÏL ÌÈ˜Ê ÏL zk ‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿∆«¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿«¿¿»
B¯È·ÚÓe Ô„‡¯Êe· ‡·e ,Ì‰ÈÏÚ B¯‡eˆ ˙‡ Ô˙BÂ¿≈∆«»¬≈∆»¿«¿¬»«¬ƒ
ÔÈÏÈÓ ˙Ïz ÔÓ „Á ÈÊÁ ‰ÈÓ¯ÈÏ Ô„‡¯Êe· ¯Ó‡ .Ô‰Ó≈∆»«¿«¿¬»¿ƒ¿¿»¬≈«ƒ¿«ƒƒ
,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ ,Ca ˙È‡ƒ»¿ƒ∆∆«¿¿«≈¿ƒƒ«¿
ÔÈ„‰ ÏkL ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ .z‡ ÌÈÓc CÙBL B‡≈»ƒ«¿¿ƒ∆∆«¿∆»»≈
ecÎÂ ,‰·¯Á ‡È‰c ‡z¯˜ ‡„‰ ÏÚ ‡a˙Ó z‡ ‡ÈiL¿«»«¿ƒ¿«≈«¬»«¿»¿ƒ»¿»¿«
ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ .‡ÈbÒ CÏÚ ‰LÈ‡a CLÙ ‰·¯Ác¿»¿»«¿»¿ƒ»¬»«ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÈÚa z‡Â ,‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡c ,z‡«¿«¬»≈¬»»≈¿∆¡«ƒ»¿«¿»≈
ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÁ ‡È¯eqÈ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ¿∆¡«»ƒ»¿≈«≈ƒ«»¬ƒƒ»«
CÈÏÚ ÈÏ „Èwt ‡kÏÓc ,z‡ ÌÈÓc CÙBL B‡ .È„ÈÓƒ≈≈»ƒ«¿¿«¿»«ƒƒ¬»
„·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÈbÒ«ƒ¿ƒ¿»¿∆¡«»ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«
.‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈeÏË˜ÈÂ ‡kÏÓ ÚÓLÈc ÔÈ‚a ‡LÈaƒ»¿ƒ¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿¿≈¿««¿»
ÈÈÚ ‰ÓÈN‡Â ‡a EÈÈÚa ·BË Ì‡ ,BÏ ¯Ó‡ ÛBq·e«»«ƒ¿≈∆…¿»ƒ»≈ƒ
,‰L¯t‰ ÛBÒa ¯Ó‡pL BÓk ,ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ»∆¿…ƒ≈»»¿∆∆¡«¿«»»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯e·b‰ ÈtÓ BÏ ¯Ó‡pL „Ú ירמיה) «∆∆¡«ƒƒ«¿»¬»ƒ¿ƒ
א) Ó‡Ï¯,מ, '‰ ˙‡Ó e‰ÈÓ¯È Ï‡ ‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰ :«»»¬∆»»∆ƒ¿¿»≈≈≈…

ÔÈ‡ ,‰ÈÓ¯È ,BÏ ¯Ó‡L ‡l‡ ,¯·c‰ B˙B‡ ‰È‰ ‰Ó∆»»«»»∆»∆»«ƒ¿¿»ƒ
ÏÈÊ‡ z‡ ÔÈ‡Â ,ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ,‡Î‰ ·È˙È z‡«¿»≈»»¬»»≈ƒ¿¿ƒ«¿»≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ¯Ó‡ .‡Î‰ ·È˙È ‡‡ ,ÔB‰nÚƒ¿¬»»≈»»»«¿»»ƒ∆»
‡l‡ ,ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏÈÎÈ ‡‡ ‰Ó ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ÔÈ‡ƒ¬»»≈ƒ¿»¬»»≈¿«≈¿∆»
Èp‰Ó ÏBÎÈ ‡e‰c ,ÔB‰nÚ ÔB‰ÈÈ¯a ÔB‰kÏÓ ÏBÊÈÈ≈«¿¿»¿¿ƒ¿¿»¿«≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡È‚Ò ÔB‰Ï(א מ, ÁlL(ירמיה ¯Á‡ : ¿«¿»¬»ƒ¿ƒ««««
¯eÒ‡ ‡e‰Â e‰ÈÓ¯È ˙‡ ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»««»ƒ∆ƒ¿¿»¿»
¯eÒ‡ ‡e‰Â ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÊ‡a»ƒƒ»««ƒ«»ƒ¿»¿»

·È˙k dÈ˙ÂÎ„Â .ÌÈ˜Ê‡a(א א, CB˙a(יחזקאל È‡Â : »ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ¿
Èa¯ ,e‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· ‰˙È‰ ÔÎÈ‰ „Ú ,‰ÏBb‰«»«≈»»¿»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ
,ÔÁBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡c ˙È‡Â ,‡a‡ Èa¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ«»¿ƒ¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»»

„Ú ¯Ó‡ „Á(ט לא, eˆa˜È.(ירמיה Ï‡¯NÈ ‰¯ÊÓ : «»««¿»≈ƒ¿»≈¿«¿∆
„Ú ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ(טז לא, C˙È¯Á‡Ï(ירמיה ‰Â˜z LÈÂ : «¬ƒ»¬««¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈

‡‡ˆBÓ ‰È‰ B˙¯ÈÊÁ·e .ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì ¿À¿»»ƒƒ¿»«¬ƒ»»»≈
ÔË˜ÏÓ ‰È‰Â ,ÌÈ¯‰a ÔÈÎÏLeÓ ÔÈÚh˜Ó ˙BÚaˆ‡∆¿»¿À»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»¿«¿»
¯ÓB‡Â ,B˙ÈlË CB˙Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe Ô˜aÁÓe ÔÙt‚Óe¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿«ƒ¿≈

ÌÎÏ Èz¯Ó‡Â Èz¯‰Ê‰ Ck ‡Ï Èa ,Ì‰Ï(טז יג, :(ירמיה »∆»«…»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆
eÙb˙È Ì¯Ë·e CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï ez¿«¡…≈∆»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯,ט (ירמיה «¿≈∆«»≈»∆«»»»∆¡«
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`dkiרמח zlibnl dax yxcn
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˜È‰,ט) ¯a„Ó ˙B‡ ÏÚÂ È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ :«∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»
ÏÚ ,È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈÁaLÓe ÌÈ‡ ÌÈ¯‰ Ì˙B‡ ÏÚ«»»ƒ»ƒ¿À»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ«
ÏB˜ eÚÓL ‡ÏÂ .‰È˜Ï eÎÙ‰pL ·˜ÚÈ ÏL ÂÈ˙B‡¿»∆«¬…∆∆∆¿¿ƒ»¿…»¿
ÏB˜Ï ‡ÏÂ ‰¯B˙ È¯·c ÏB˜Ï eÚÓL ‡Ï Èk ,‰˜Óƒ¿∆ƒ…»¿¿ƒ¿≈»¿…¿
,‡p˜Ó‰ ¯·c ÏB˜Ï ‡l‡ ,‰˜Ó ‡l‡ ,‰‡e· È¯·cƒ¿≈¿»∆»ƒ¿∆∆»¿»»«¿«≈
z‡„ ‰Ó ‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa B˙B‡ ÌÈ‡È˜Ó eÈ‰L∆»«¿ƒƒ«¬«»ƒ¬»»¿«¿

¯Ó‡(טז לב, CÎÈÙÏ(דברים ,ÌÈ¯Êa e‰‡˜È ט,: (ירמיה »««¿ƒÀ¿»ƒ¿ƒ»
¯Èaט) ¯Ó‡ ,eÎÏ‰ e„„ ‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ :≈«»«ƒ«¿≈»»¿»»»««ƒ

ÛBÚ ‰‡¯ ‡Ï ‰L ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡zÙÏÁ ¯a ÈÒBÈ≈«¬«¿»¬ƒƒ¿«ƒ»»…ƒ¿∆
‰Ó‰a „Ú ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ ÌÚh ‰Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÒË»¿∆∆ƒ¿»≈«««≈«»«ƒ«¿≈»
.ÌÈzLe ÌÈMÓÁ ‡È¯ËÓÈ‚a ‰Ó‰a ,eÎÏ‰ e„„»¿»»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ

ÌÈÚËB eÈ‰ ‰L ÌÈÚa¯‡Ï Ì„˜ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»…∆¿«¿»ƒ»»»¿ƒ
ÔBLÏ ˙Ïb¯Ó ‰˜È˙Ó ÈÈnL ¯ÓBÏ ,Ï··a ÌÈ¯Óz¿»ƒ¿»∆«∆ƒ≈¿ƒ»«¿∆∆»

.‰¯BzÏ«»
ÌÈ‚c ÈÈÓ ˙B‡Ó Ú·L e‰a‡ Èa¯a ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»¿«ƒ«»¿«≈ƒ≈»ƒ
˙BÙBÚÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚Á ÈÈÓ ˙B‡Ó ‰BÓLe ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿
e¯ÊÁLÎe ,Ï··Ï Ï‡¯NÈ ÌÚ eÏb ÔlÎÂ ,¯tÒÓ ÔÈ‡Ï¿≈ƒ¿»¿À»»ƒƒ¿»≈¿»∆¿∆»¿
ÌÈ‚„Â .‡ËeaL BÓML „Á‡ ‚cÓ ıeÁ Ì‰nÚ e¯ÊÁ»¿ƒ»∆ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌB‰z C¯c ¯Ó‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯ ,eÏb C‡È‰≈«»«ƒ»¿≈«ƒ≈»«∆∆¿

.e¯ÊÁ ÌB‰z C¯„Â eÏb»¿∆∆¿»¿

ı¯‡ ‰ÙeˆÁ ‡È‰ ‰nk ‰‡¯e ‡a ‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈»…¿≈«»ƒ¬»∆∆
Èa¯ ,˙B¯t ‰NBÚ ‰nÏÂ ,˙B¯t ‰NBÚ ÔÈ„ÚL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¬«ƒ»≈¿»»»≈«ƒ
ÔÈÏaÊÓL ÌL ÏÚ ¯Ó‡ „Á ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ¿À«∆≈ƒ«»««≈∆¿«¿ƒ
.d¯ÙÚa ÌÈÎt‰Ó Ì‰L ÌL ÏÚ ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ ,d˙B‡»«¬ƒ»»««≈∆≈¿«¿ƒ«¬»»
,ÁÏÓÂ ˙È¯Ùb Ì‰a Ìi˜˙ ÌÈL Ú·L Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»∆«»ƒƒ¿«≈»∆»¿ƒ»∆«

ÌL ÏÚ ,‰nÏ Ck ÏÎÂ(כז ט, È¯a˙(דניאל ¯Èa‚‰Â : ¿»»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÔÈNBÚ „ˆÈk daL ÌÈi˙ek .„Á‡ Úe·L ÌÈa¯Ï»«ƒ»«∆»ƒƒ∆»≈«ƒ
‡È‰Â Ô‡k ÔÈÚ¯BÊ ,˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ d˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
„Áa ‰Â‰ ‡„·BÚ .˙Ù¯N ‡È‰Â Ô‡k ÔÈÚ¯BÊ ,˙Ù¯Nƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»»¬»¿«
dÈ„È Û˜˙e ,‡·¯Ú ˙Èa ˙Ú˜·a È„¯Â ÌÈ‡˜ ‰Â‰c«¬»»≈¿»≈¿ƒ¿«≈¬»»¿«¿≈
Ìi˜Ï ,‰ÈÚ¯c „È˜B‡Â ‡„È˜È ‡¯ÙÚ ˜ÈÏÒe ,dÈ˙kÈÒ‡¬ƒ¿≈¿≈«¿»¿ƒ»¿≈¿»≈¿«≈

¯Ó‡pM ‰Ó(כב כט, ÏÎ(דברים ‰Ù¯N ÁÏÓÂ ˙È¯Ùb : «∆∆¡«»¿ƒ»∆«¿≈»»
˙BÏÈÁÓÓ ‡Ï ÔÈ‡ ¯Ó‡ ‡‰k ¯a ‰a¯ .dˆ¯‡«¿»«»««¬»»«≈»…ƒ¿ƒ
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÙÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙BÓÓMÓ ‡ÏÂ ,ı¯‡‰»»∆¿…ƒƒ¿»»∆∆»¿»»¿«≈«

¯Ó‡pM(ב ט, Ïk(בראשית ÏÚ ‰È‰È ÌÎzÁÂ ÌÎ‡¯BÓe : ∆∆¡««¬∆¿ƒ¿∆ƒ¿∆«»
‡e‰ ‡„‰ ,¯ÊBÁ Ïk‰ ‡B·Ï „È˙ÚÏe .ı¯‡‰ ˙iÁ««»»∆¿»ƒ»«…≈¬»

·È˙Î„(לד לו, Áz˙(יחזקאל „·Úz ‰nLp‰ ı¯‡‰Â : ƒ¿ƒ¿»»∆«¿«»≈»≈««
.¯·BÚ Ïk ÈÈÚÏ ‰ÓÓL ‰˙È‰ ¯L‡¬∆»¿»¿»»¿≈≈»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' גזע תרשישים וכו' 

עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר עזריאל זעליג שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ד סיון ונהניתי לקרוא בו אשר קיימים על יד המוסד כולל חב"ד ארבעה 

מפעלי גמ"ח, ואשר הולכים ומתרחבים כו' שגדול הדבר ביחוד ומתאים לדרישת השעה.

ובאתי לעורר בזה - ובטח יש עדיין בידו לתקן - אשר השם "אוצר חב"ד" שקראו למפעלי גמ"ח 

אלו אינו מתאים. כי כבר לקוח הוא שם זה לענינים הרוחניים, היינו להדפסת כתבי יד וכו' של נשיאינו 

כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ולכן יסיר שתי המלות אלו "אוצר חב"ד" וישאר השם "קרן 

גמילות חסדים מרכזית של כולל חב"ד, ירושלים )ולכאורה כדאי להוסיף גם הר"ת( ת"ו".

... בברכה ופ"ש כל חבורתו שיחיו.

הקונ' בטח קבל כבר.
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åìBëéìBäì ìBëé ¯ Bìöà íãé÷ôäì ìàøNé úéáì íéö÷î íäL íéöôç àéáäL éøëð[cvxòðöî íB÷îì ¨§¦¤¥¦£¨¦¤¥ª§¦§¥¦§¨¥§©§¦¨¤§¨§¦§¨ª§¨
íB÷î BúBà ãò äö÷nä ìèìèì éøëðì øîBàM äîa äæa øeqà ïéàå .änL íòéðöiL BúéáaL[dvxéøäL , ¤§¥¤©§¦¥¨¨§¥¦§¤§©¤¥§¨§¦§©§¥©ª§¤©¨¤£¥

éøëpä Cøöì àeä äæ ìeèìè"Ezëàìî äNò" éøëðì øîBì øzîe ,[evx. ¦§¤§Ÿ¤©¨§¦ª¨©§¨§¦£¥§©§§
ìàøNiä ìL íä éøëpä àéáäL íéö÷nä íéöôçä íà ìáà[fvxBì øîBì éàMø Bðéà ¯[vgxíìèìèiL £¨¦©£¨¦©ª§¦¤¥¦©¨§¦¥¤©¦§¨¥¥©©©¤§©§§¥

Bòéðöäì[hvxBì øîBì øzî ¯ Bãéa äö÷nä ñôBz éøëpLkL ,éøëpä ãéa íéöôçäL ãBòa ïk íà àlà , §©§¦¤¨¦¥§¤©£¨¦§©©¨§¦¤§¤¨§¦¥©ª§¤§¨ª¨©
Bìèìèì øzî ¯ äââLa Bà ïBãæa Bãéa äö÷î ñôBzä ìàøNé óàL éôì) ìàøNiä äöøiL íB÷î ìëì Bìèìèì§©§§§¨¨¤¦§¤©¦§¨¥§¦¤©¦§¨¥©¥ª§¤§¨§¨¦§¨¨ª¨§©§§

äöøiL íB÷î ìëì Bãéa BãBòa[y:(ç"ù ïnña øàaúiL Bîk , §§¨§¨¨¤¦§¤§¤¦§¨¥§¦¨
לו  סעיף סוף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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6

7

dkld ixe`ia
åëéìåäì ìåëé [ãöø ידי על הנכרי את מוליך הישראל -

זו" בזווית "הנח לו .341שאומר
íå÷î åúåà [äöø דבר כל לנכרי לומר שאסור אף -

לעשותו  לישראל .342שאסור
êúëàìî äùò [åöø.לה סעיף כדלעיל הנכרי בחפצי -

ìàøùé ìù [æöø לצורך נעשה המוקצה וטלטול -

.343ישראל 
åì øîåì [öçø מותר - מעצמו מוליכם הנכרי ואם -344.
åòéðöäì [èöø או בהם המותר שימוש לצורך אבל -

עניין  בכל מותר מקומם, .345לצורך
äöøéù íå÷î [ù לישראל שמותר דבר הוא והרי -

לעשותו  לנכרי גם מותר וממילא .346לעשותו,

zetqede mipeiv
שמותר 341) לומר יש כלל, אמירה ללא מוליכו אם אבל

שלח). הערה לעיל (ראה
לז.342) סעיף כדלהלן
לו 343) לומר אסור הנכרי לצורך נעשה אם ואפילו

לה. סעיף כדלעיל בפירוש
אלא 344) שנו, הערה דלהלן בתרא למהדורא מבעיא לא

שחובת  לומר יש לז סעיף סוף להלן בשוע"ר למבואר גם
מותר  ואז הנכרי של בידיו כבר כשהחפץ חלה המחאה

כדלהלן. לטלטלו
על 345) הטלטול היתר יב סעיף לעיל וראה ס"י, רעו סי'

מצוה. או מרובה הפסד חולי, במקום נכרי ידי
בישראל 346) האוסרים שישנם כיון במוסגר הובא

שח  סי' על להלן המבואר עיין עכ"פ, (במזיד גמור במוקצה
המקילים  על סומכים לנכרי אמירה שלעניין אלא סי"ג),

ועוד. ס"ה רעט בסי' המבואר ע"ד

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  מוקצה דיני שי סימן ב חלק

אבל במ ‚ ישראל של וצימוקים בגרוגרות אמורים דברים ה
ואינן  ראויין הם אם מותרין נכרי של וצימוקים גרוגרות
אצלו  מוכן שהכל לפי נכרי בשל מוקצה דין שאין ראויין
מוכן  שהוא וכיון הכל על ודעתו כלום מקצה אינו שהנכרי

לכל. מוכן אחד לאיש

שנתלש  מחובר אבל תלוש בדבר אמורים דברים במה
היה  ואפילו לעצמו שתלשו נכרי של הוא אפילו בשבת
כגון  בשבת אלו פירות לתלוש יום מבעוד הנכרי בדעת
פירות  אתלוש למחר שבת בערב אומר הנכרי את ששמע
בהם  מועלת שהכנה בישולן שנגמר פירות הן ואפילו אלו
הם  אעפ"כ שי"ח בסי' שיתבאר כמו במחובר בעודם אפילו
הנושרין  פירות גזרת משום ובטלטול באכילה אסורים

שכ"ה. בסי' שיתבאר כמו שכ"ב בסי' שיתבאר

בשבת  הנכרי אותו וצד יום מבעוד צידה מחוסר שהיה ודבר
כלום  מועלת דעתו אין בשבת לצוד בדעתו היה אם אף
מוקצה  משום בשבת אסור הוא והרי בו תלוי הדבר שאין
המוכן: מן זה אין כלל אדם של ברשותו היה שלא שכיון

ובשבת „ השמשות בבין בטלטול אסור שהיה דבר כל
מוקצה  שהיה דבר כגון האיסור לו הגורם הדבר לו הלך
איסור  איזה שמחמת דהיינו איסור מחמת השמשות בבין
השמשות  בבין לכלום ראוי היה ולא באכילה אסור שהיה
האיסור  ממנו נסתלק ובשבת בטלטול ואסור מוקצה היה

כולה. השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ראוי ונעשה

שהאדם  דהיינו בידים האדם כשדחאו אמורים דברים במה
וכבה  יום מבעוד שהדליקו נר כגון בידים האיסור לו גרם
בידי  נדחה זה ושמן שמן בו ונשתייר השמשות בין אחר
ממנו  להסתפק נאסר שכשהדליקו בשבת ראוי מלהיות אדם
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אף  ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור משום בשבת
השמשות  שבבין שכיון האיסור ונסתלק הנר שכבה לאחר
האדם  מדעת מוקצה היה השבת כניסת תחלת שהוא
השבת  לכל הוקצה האיסור לו כשגרם מדעתו אותו שהקצה

כולה:

עצמו ‰ מחמת השמשות בבין ראוי היה שלא דבר וכן
שהוא  משחשיכה ראוי ונעשה איסור איזה מחמת ולא

השבת  כל בטלטול מלהיות אסור אדם בידי נדחה אם כולה
ראויין  היו שלא וצמוקים גרוגרות כגון השמשות בין ראוי
שכיון  ראויין ונעשו לגמרי נתייבשו ובשבת השמשות בבין
מדעתו  שהקצם האדם מדעת מוקצין היו השמשות שבבין

כולה: השבת לכל הוקצו לייבשן כשהכניסן

* * *
Â של כרחו בעל השמשות בבין מוקצה שהיה דבר אבל

שהיה  דבר כגון כולה השבת לכל הוקצה לא אדם
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור מחמת מוקצה
על  אף מוקצה משום בו אין שוב האיסור נסתלק ומשחשכה
ולא  לגמרי ממנו דעתו הסיח השמשות בין שכשהגיע פי
חיים  בעלי כגון בשבת האיסור שיסתלק כלל מצפה היה
בשבת  ושחטם שחיטה איסור מחמת בשבת מוקצים שהם
אף  חי מהם לאכול לבריא מותר היום שחלה חולה לצורך
איסור  משום השמשות בין כשהגיעו מהם דעתו שהסיח
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור שהוא כיון שחיטה

בזה: כיוצא כל וכן

Ê דבר אבל השמשות בין כל מוקצה שהיה בדבר זה וכל
ואח"כ  לבד במקצתו אפילו השמשות בבין ראוי שהיה
שנתקלקל  בין בטלטול או באכילה שנאסר בענין נתקלקל
להתירו  חזר וניתקן חזר ואח"כ אדם בידי שנדחה בין מאליו
השבת  במקצת כבר ונאסר שהוקצה מתוך אומרים ואין
אלא  כן אומרים שאין כולה השבת לשארית הוקצה
שאז  השמשות בין שהוא השבת כניסת בתחלת כשהוקצה
כאן  שאין אח"כ עד הוקצה כשלא אבל שלם ליום הוקצה
שבת  לחצי מוקצה שאין היום לשארית הוקצה לא שלם יום

טלטול: באיסור בין אכילה באיסור בין

Á ראויין שאינן מפני מוקצים שהיו וצמוקים גרוגרות
ראויים  הם והרי כבר נתייבשו השמשות בין וכשהגיע
שעה  באותה כלל הבעלים ידעו שלא אע"פ לאכילה
היו  כבר השמשות שבבין להם נודע ואח"כ שנתייבשו
והסיחו  אותן כשהקצו שמתחלה באכילה מותרין יבשים
נתייבשו  והרי שיתייבשו עד אלא הוקצו לא מהם דעתם

יום: מבעוד והוכנו

Ë ואינן ראויים שהם בענין קצת שיבשו וצמוקים גרוגרות
אוכלין  שאינן ויש אותן שאוכלין אנשים שיש ראויין
בשבת  מהן לאכול מותר יום מבעוד לאכילה הזמינם אם
ואם  מוקצה מתורת יצאו לו ראויין שהן דעתו שגילה שכיון

בהקצאתן לא  עומדין הן הרי דעתו גילה שלא שכיון אסור ו
אם  אבל אדם לשום ראויין היו כשלא מתחלה מוקצין שהיו
אין  כלל ראויין שאינן וצמוקים גרוגרות לאכילה הזמין
לאכילה: האבן את כמזמין זה שהרי כלום מועלת הזמנתו

* * *
È כדי כלי תחתיו ליתן אסור לטלטלו שאסור דבר כל

שאוסר  מפני אח"כ לנערו דעתו אם אפילו לתוכו שיפול
כלי  מבטל ונמצא בתוכו שהמוקצה זמן כל בטלטול הכלי
אלא  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור מהיכנו

ורס"ו. ר[ס]"ה בסי' שנתבאר כמו מרובה הפסד במקום

בטלטול  הכלי אוסר אינו שבזה כלי עליו לכפות מותר אבל
מותר  שמוקצה שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד
שנתבאר  כמו מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה
לצורך  המוקצה על הכלי שהנחת כאן מקום מכל ש"ח בסי'
זה  על חולקין ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה
אלא  בהמוקצה הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים
ביצה  כגון הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה
התירו  ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא
שיתבאר  כמו המותר דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול

שי"א: בסי'

‡È גבי על יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל
בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר
כמו  כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
גבי  מעל האיסור ניטל ומשחשיכה ש"ט בסי' שנתבאר
מטה  כגון כולה השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ההיתר
בשבת  שם שישארו דעת על יום מבעוד מעות עליה שהניח
אסור  קטן או נכרי ע"י מעליה המעות ניטלו ומשחשיכה
השמשות  בין שהוקצית שמתוך כולה השבת כל לטלטלה
השבת  לכל הוקצית לאיסור בסיס שעשאה האדם מדעת

כולה.

כך  לאחר אלא השמשות בין עליה המעות היו לא אם אבל
הישראל  לדעת הניחום אפילו קטן או נכרי עליה הניחום

ש  זמן כל מלטלטלם מדעתו אעפ"כ שהוקצית עליה המעות
היתה  ולא הואיל מעליה המעות ניטלו אם לטלטלה מותר
אסור  עליה שהמעות בעוד אבל השמשות בבין מוקצה
מותר  אבל שעליה המעות טלטול איסור מחמת לטלטלה
אח"כ  ולטלטלה מעליה המעות ולהפיל ולנערה להטותה
כמו  עליה והן מטלטלה למקומה צריך ואם שירצה למקום
שגם  לאיסור בסיס נעשית שלא בדבר ש"ט בסי' שנתבאר
עליה  האיסור היה ולא הואיל לאיסור בסיס נעשית לא זו

ורס"ו: רס"ה בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין

* * *
·È ייחדה אפילו או למעות מיוחדת שאינה במטה זה וכל

מעולם  מעות עליה הניח לא שעדיין אלא למעות
למעות  ייחדה אם אבל נאסרת אינה בלבדה שבמחשבה
בחול  אפילו אחת פעם מעות עליה שהניח מעשה בה ועשה
ואינה  ומקומה גופה לצורך אפילו בשבת לטלטלה אסור
שמותר  איסור למלאכת המיוחדים כלים לשאר דומה
עליהם  מקפידים שאין מפני ומקומה גופה לצורך לטלטלה
זו  מטה אבל המותר אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שלא  מקום לה ומייחד עליה מקפיד אדם למעות המיוחדת
מחמת  למוקצה דומה היא והרי אחר לתשמיש לטלטלה
כמו  ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו שאסור כיס חסרון
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

לטלטלה  ומתירין זה על חולקין ויש ש"ח בסי' שנתבאר
איסור  למלאכת המיוחדים כלים כשאר ומקומה גופה לצורך
של  כיס לטלטל אין ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
כן  אם אלא יום מבעוד ממנו המעות שהוציא אע"פ מעות

הייחוד: מן וסלקו מלמטה שפתחו מעשה בו עשה

‚È ועיקר הואיל בבגד התפור מעות של כיס מקום ומכל
יוכל  משם המעות הוציא אם ללבוש עומד הבגד
מותר  עצמו בכיס ואפילו אצלו בטל שהכיס הבגד ללבוש
אלא  הקצאתו אין שהרי ממנו ליטול או בתוכו דבר להניח
וכאן  אחר תשמיש בו מלהשתמש עליו מקפיד שאדם משום
לגמרי): לישתרי דא"כ (וצ"ע עליו מקפיד שאינו רואים אנו

„È את ללבוש אלא איסור אין בתוכו מעות יש אם ואפילו
כמו  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה הבגד
הבגד  את לטלטל מותר אבל וש"ג ש"א בסי' שנתבאר
גם  שם שישארו דעת על בכיס המעות את הניח אם ואפילו
נעשה  לא הבגד אעפ"כ להם בסיס הכיס שנעשה בשבת
המותר  ודבר הבגד עיקר על המעות ואין הואיל להם בסיס
בטלטול  מאליו עמו מיטלטל והאיסור בידיו שמטלטל הוא
האיסור  בשביל מטלטל כשאינו איסור בו שאין הצד מן
אסור  אבל שי"א בסי' שיתבאר כמו המותר דבר בשביל אלא

בו להכנ  שישארו דעת על המעות בו הניח אם בכיס ידו יס
להם: בסיס הכיס שנעשה בשבת גם

* * *
ÂË והוא שבבגד בחור תפור בלבד שפיו בכיס זה וכל

כל  נעשה בבגד לארכו תלוי כולו אם אבל תלוי כולו
אחד  שהכל עצמו הכיס כמו שבכיס למעות בסיס הבגד
קודם  ממנו ליטלם דעת על בכיס המעות הניח אם ואפילו
להם  בסיס נעשה שלא יום מבעוד ליטלם ושכח השבת
מהכיס  המעות לנער אפשר אם אעפ"כ עצמו הכיס אפילו
שירצה  מקום לכל הבגד יטלטל ואח"כ מתחלה לנער צריך
לנער  צריך שהיה הבגד עיקר על המעות היו שאם כמו

הכר. שעל במעות ש"ט בסי' כמ"ש מתחלה

אלא  הבגד לטלטל התירו לא תלוי שכולו בכיס ואפילו
הבגד  ואין הבגד אצל בטל הוא (שאז בבגד תפור כשהוא
בבגד  קשור מעות מלא כיס אם אבל בשבילו) בטלטול נאסר
הבגד  אצל בטל (אינו עצמו בפני כלי הוא שהכיס כיון
על  בכיס המעות הניח אם הבגד (כל) לטלטל אסור ולכך)
להם  בסיס הכיס (שנעשה בשבת גם שם שישארו דעת
מהכיס  המעות ניטל אם ואף בו) ותלוי הקשור לכיס והבגד
כל  הבגד (כל) לטלטל אסור משחשכה מהבגד) הכיס (או
הניחם  ואם השמשות) בין בסיס שנעשה (כיון כולה השבת
צריך  יום מבעוד ליטלם ושכח השבת קודם ליטלם דעת על
הבגד  יטלטל ואח"כ לנער אפשר אם מהכיס המעות לנער
כדי  המעות בשביל מתכוין אינו אם שירצה מקום לכל

ש"ט. בסי' כמ"ש להצניעם

את  לטלטל אסור השלחן שבתוך בתיבה מעות יש אם וכן
השלחן  על יש כן אם אלא שנתבאר בדרך אלא השלחן
בבין  השלחן נעשה שאז בטלטול המותר דבר יום מבעוד
ע"ד  לטלטלו ומותר ולהיתר לאיסור בסיס השמשות

שיתבאר:

ÊË לאיסור בסיס שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר
מדבר  חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר
הרי  המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
כמו  האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
כמ"ש  לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה שאם
אע"פ  עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר ואם שם
אחר  הולך שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל חשוב שהוא

זה: דין פרטי כל ע"ש ש"ח בסי' כמ"ש הבעלים

* * *
ÊÈ לנער אפשר אם יותר חשוב המותר דבר אם ואפילו

יטלטל  כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו האיסור
האיסור  לנער אפשר אי ואם שירצה למקום ההיתר עם הכלי
הפסד  אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר מבלעדי בלבדו
אם  לכלי ויחזירנו בלבדו ההיתר יטול כך ואחר בניעורו

שם. כמ"ש ירצה

ליטול  אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין הוא ואם
אפר  יום מבעוד עליה שיש מחתה כגון בלבדו ההיתר
ויש  צואה או רוק בו לכסות שראוי מפני לטלטלו שמותר
וצריך  בטלטול האסורים פחמים או עצים שברי ג"כ עליה
עם  ינערנו ואם בו לכסות אחר למקום האפר לטלטל לו
בידיו  לבדו האפר ליטול אח"כ יוכל לא והפחמים השברים
אפשר  שאי קטנים פחמים או קטנים שברים שהם  כגון
שהיא  כמות המחתה לטלטל מותר מבלעדם האפר ליטול

שירצה. למקום והפחמים והשברים האפר עם

אלא  צריך אינו אם אבל לאפר כשצריך אמורים דברים במה
האפר  ינער אלא שהיא כמות יטלטלנה לא המחתה לגוף
בניעורם  הפסד ואין הואיל במקומם והפחמים והשברים

בלבדה: המחתה ויטול

ÁÈ יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
ולהיתר  לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות שבבין
בסיס  הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל משחשכה אם ואף
למעלה  שנתבאר כמו השמשות בבין בסיס היה שלא כיון אז
ומשחשכה  בלבדו האיסור עליו היה השמשות בבין אם אבל
ובבין  הואיל כלום מועיל אינו עליו ההיתר גם הונח
כולה: השבת לכל נאסר בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות

ËÈ יום מבעוד כשהוסק אלא בטלטול מותר האפר אין
בסימן  כמ"ש נולד משום אסור בשבת הוסק אם אבל
אתמול  של באפר בשבת שהוסק אפר נתערב ואם תצ"ח
כמ"ש  עצמו בפני מעולם ניכר היה לא עדיין אם ברוב בטל

שם:

Î אם ומעות בטלטול המותרים דברים בה שיש תיבה
פי  על שהיא כמות לטלטלה מותר עיקר אינן המעות

שנתבארו: התנאים

* * *

הצד  מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק

אם ‡ אעפ"כ בטלטול ואסור מוקצה הוא שהמת אע"פ
מותר  הדליקה מפני עליו שירא במקום מוטל הוא
כדי  טלטול איסור חכמים שהתירו להצילו כדי לטלטלו
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אף  ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור משום בשבת
השמשות  שבבין שכיון האיסור ונסתלק הנר שכבה לאחר
האדם  מדעת מוקצה היה השבת כניסת תחלת שהוא
השבת  לכל הוקצה האיסור לו כשגרם מדעתו אותו שהקצה

כולה:

עצמו ‰ מחמת השמשות בבין ראוי היה שלא דבר וכן
שהוא  משחשיכה ראוי ונעשה איסור איזה מחמת ולא

השבת  כל בטלטול מלהיות אסור אדם בידי נדחה אם כולה
ראויין  היו שלא וצמוקים גרוגרות כגון השמשות בין ראוי
שכיון  ראויין ונעשו לגמרי נתייבשו ובשבת השמשות בבין
מדעתו  שהקצם האדם מדעת מוקצין היו השמשות שבבין

כולה: השבת לכל הוקצו לייבשן כשהכניסן

* * *
Â של כרחו בעל השמשות בבין מוקצה שהיה דבר אבל

שהיה  דבר כגון כולה השבת לכל הוקצה לא אדם
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור מחמת מוקצה
על  אף מוקצה משום בו אין שוב האיסור נסתלק ומשחשכה
ולא  לגמרי ממנו דעתו הסיח השמשות בין שכשהגיע פי
חיים  בעלי כגון בשבת האיסור שיסתלק כלל מצפה היה
בשבת  ושחטם שחיטה איסור מחמת בשבת מוקצים שהם
אף  חי מהם לאכול לבריא מותר היום שחלה חולה לצורך
איסור  משום השמשות בין כשהגיעו מהם דעתו שהסיח
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור שהוא כיון שחיטה

בזה: כיוצא כל וכן

Ê דבר אבל השמשות בין כל מוקצה שהיה בדבר זה וכל
ואח"כ  לבד במקצתו אפילו השמשות בבין ראוי שהיה
שנתקלקל  בין בטלטול או באכילה שנאסר בענין נתקלקל
להתירו  חזר וניתקן חזר ואח"כ אדם בידי שנדחה בין מאליו
השבת  במקצת כבר ונאסר שהוקצה מתוך אומרים ואין
אלא  כן אומרים שאין כולה השבת לשארית הוקצה
שאז  השמשות בין שהוא השבת כניסת בתחלת כשהוקצה
כאן  שאין אח"כ עד הוקצה כשלא אבל שלם ליום הוקצה
שבת  לחצי מוקצה שאין היום לשארית הוקצה לא שלם יום

טלטול: באיסור בין אכילה באיסור בין

Á ראויין שאינן מפני מוקצים שהיו וצמוקים גרוגרות
ראויים  הם והרי כבר נתייבשו השמשות בין וכשהגיע
שעה  באותה כלל הבעלים ידעו שלא אע"פ לאכילה
היו  כבר השמשות שבבין להם נודע ואח"כ שנתייבשו
והסיחו  אותן כשהקצו שמתחלה באכילה מותרין יבשים
נתייבשו  והרי שיתייבשו עד אלא הוקצו לא מהם דעתם

יום: מבעוד והוכנו

Ë ואינן ראויים שהם בענין קצת שיבשו וצמוקים גרוגרות
אוכלין  שאינן ויש אותן שאוכלין אנשים שיש ראויין
בשבת  מהן לאכול מותר יום מבעוד לאכילה הזמינם אם
ואם  מוקצה מתורת יצאו לו ראויין שהן דעתו שגילה שכיון

בהקצאתן לא  עומדין הן הרי דעתו גילה שלא שכיון אסור ו
אם  אבל אדם לשום ראויין היו כשלא מתחלה מוקצין שהיו
אין  כלל ראויין שאינן וצמוקים גרוגרות לאכילה הזמין
לאכילה: האבן את כמזמין זה שהרי כלום מועלת הזמנתו

* * *
È כדי כלי תחתיו ליתן אסור לטלטלו שאסור דבר כל

שאוסר  מפני אח"כ לנערו דעתו אם אפילו לתוכו שיפול
כלי  מבטל ונמצא בתוכו שהמוקצה זמן כל בטלטול הכלי
אלא  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור מהיכנו

ורס"ו. ר[ס]"ה בסי' שנתבאר כמו מרובה הפסד במקום

בטלטול  הכלי אוסר אינו שבזה כלי עליו לכפות מותר אבל
מותר  שמוקצה שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד
שנתבאר  כמו מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה
לצורך  המוקצה על הכלי שהנחת כאן מקום מכל ש"ח בסי'
זה  על חולקין ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה
אלא  בהמוקצה הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים
ביצה  כגון הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה
התירו  ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא
שיתבאר  כמו המותר דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול

שי"א: בסי'

‡È גבי על יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל
בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר
כמו  כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
גבי  מעל האיסור ניטל ומשחשיכה ש"ט בסי' שנתבאר
מטה  כגון כולה השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ההיתר
בשבת  שם שישארו דעת על יום מבעוד מעות עליה שהניח
אסור  קטן או נכרי ע"י מעליה המעות ניטלו ומשחשיכה
השמשות  בין שהוקצית שמתוך כולה השבת כל לטלטלה
השבת  לכל הוקצית לאיסור בסיס שעשאה האדם מדעת

כולה.

כך  לאחר אלא השמשות בין עליה המעות היו לא אם אבל
הישראל  לדעת הניחום אפילו קטן או נכרי עליה הניחום

ש  זמן כל מלטלטלם מדעתו אעפ"כ שהוקצית עליה המעות
היתה  ולא הואיל מעליה המעות ניטלו אם לטלטלה מותר
אסור  עליה שהמעות בעוד אבל השמשות בבין מוקצה
מותר  אבל שעליה המעות טלטול איסור מחמת לטלטלה
אח"כ  ולטלטלה מעליה המעות ולהפיל ולנערה להטותה
כמו  עליה והן מטלטלה למקומה צריך ואם שירצה למקום
שגם  לאיסור בסיס נעשית שלא בדבר ש"ט בסי' שנתבאר
עליה  האיסור היה ולא הואיל לאיסור בסיס נעשית לא זו

ורס"ו: רס"ה בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין

* * *
·È ייחדה אפילו או למעות מיוחדת שאינה במטה זה וכל

מעולם  מעות עליה הניח לא שעדיין אלא למעות
למעות  ייחדה אם אבל נאסרת אינה בלבדה שבמחשבה
בחול  אפילו אחת פעם מעות עליה שהניח מעשה בה ועשה
ואינה  ומקומה גופה לצורך אפילו בשבת לטלטלה אסור
שמותר  איסור למלאכת המיוחדים כלים לשאר דומה
עליהם  מקפידים שאין מפני ומקומה גופה לצורך לטלטלה
זו  מטה אבל המותר אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שלא  מקום לה ומייחד עליה מקפיד אדם למעות המיוחדת
מחמת  למוקצה דומה היא והרי אחר לתשמיש לטלטלה
כמו  ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו שאסור כיס חסרון
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שהוא  מפני הדליקה את לכבות חמור איסור לידי יבא שלא
ישרף. שלא מתו על בהול

צריך  בהיתר יותר לעשות לו שאפשר מה כל מקום ומכל
שלא  בטלטול המותר דבר לו יש אם דהיינו לעשות הוא
אוכלין  שאר או ככר או תינוק כגון מקומו או גופו לצורך
שמניח  דהיינו ידו על מטלטלו להיתר שמלאכתו כלי כל או

כאחד. שניהם ומטלטל אצלו או המת על המותר דבר

המטה  על מונח המת אם בטלטול המותר דבר לו אין ואם
לזו  ומזו זו למטה זו ממטה הופכו אחרת מטה עוד לו ויש
מן  טלטול שזהו הדליקה מן המשומר למקום שיגיענו עד
אליה  צריך ואין הואיל למת בסיס נעשית לא  והמטה הצד
אין  ואם קרקע גבי על להטילו אלא צריך אינו עצמו שכל
מונח  אינו אם אפילו או זו במטה נושאו אחרת מטה לו

הדליקה: מן להצילו בידיו גמור טלטול מטלטלו במטה

יש · לכרמלית הוצאה ע"י אם כי להצילו אפשר אי ואם
כבוד  שגדול ישרף שלא המת בזיון משום מתירין
תסור  לא שהיא שבתורה תעשה לא מצות שדוחה הבריות
לשמוע  נצטוינו זו שבמצוה וגו' לך יגידו אשר הדבר מן
מדברי  אלא אינו ג"כ הכרמלית ואיסור סופרים דברי לכל

סופרים.

עמו  להוציאו צריך בטלטול המותר דבר לו יש אם ואעפ"כ
נדחה  הכרמלית שאיסור שאף הטלטול איסור להקל כדי
שאפשר  כיון הטלטול איסור מקום מכל הבריות כבוד מפני
דאפשר  מה בכל לתקנו צריך המותר דבר טלטול ע"י לתקנו
הדבר  גם עמו שמוציא הכרמלית באיסור שמוסיף ואף
כבר  נדחה הכרמלית שאיסור כלום בכך אין בטלטול המותר
שאפשר  כיון הטלטול איסור אבל המת בהוצאת לגמרי
אחד  באיסור להרבות שמוטב לדחותו לנו אין לתקנו

איסורים: שני מלדחות
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שהוא  מפני הדליקה את לכבות חמור איסור לידי יבא שלא
ישרף. שלא מתו על בהול

צריך  בהיתר יותר לעשות לו שאפשר מה כל מקום ומכל
שלא  בטלטול המותר דבר לו יש אם דהיינו לעשות הוא
אוכלין  שאר או ככר או תינוק כגון מקומו או גופו לצורך
שמניח  דהיינו ידו על מטלטלו להיתר שמלאכתו כלי כל או

כאחד. שניהם ומטלטל אצלו או המת על המותר דבר

המטה  על מונח המת אם בטלטול המותר דבר לו אין ואם
לזו  ומזו זו למטה זו ממטה הופכו אחרת מטה עוד לו ויש
מן  טלטול שזהו הדליקה מן המשומר למקום שיגיענו עד
אליה  צריך ואין הואיל למת בסיס נעשית לא  והמטה הצד
אין  ואם קרקע גבי על להטילו אלא צריך אינו עצמו שכל
מונח  אינו אם אפילו או זו במטה נושאו אחרת מטה לו

הדליקה: מן להצילו בידיו גמור טלטול מטלטלו במטה

יש · לכרמלית הוצאה ע"י אם כי להצילו אפשר אי ואם
כבוד  שגדול ישרף שלא המת בזיון משום מתירין
תסור  לא שהיא שבתורה תעשה לא מצות שדוחה הבריות
לשמוע  נצטוינו זו שבמצוה וגו' לך יגידו אשר הדבר מן
מדברי  אלא אינו ג"כ הכרמלית ואיסור סופרים דברי לכל

סופרים.

עמו  להוציאו צריך בטלטול המותר דבר לו יש אם ואעפ"כ
נדחה  הכרמלית שאיסור שאף הטלטול איסור להקל כדי
שאפשר  כיון הטלטול איסור מקום מכל הבריות כבוד מפני
דאפשר  מה בכל לתקנו צריך המותר דבר טלטול ע"י לתקנו
הדבר  גם עמו שמוציא הכרמלית באיסור שמוסיף ואף
כבר  נדחה הכרמלית שאיסור כלום בכך אין בטלטול המותר
שאפשר  כיון הטלטול איסור אבל המת בהוצאת לגמרי
אחד  באיסור להרבות שמוטב לדחותו לנו אין לתקנו

איסורים: שני מלדחות
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xF` mikiWnn zEInWbA devOd mEIw ici lrW Epiid©§¤©§¥¦©¦§¨§©§¦©§¦¦
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"KipFA" oM mB md ,sEBA zhXRzOd dnWPd wlg dgwEl§¨¥¤©§¨¨©¦§©¤¤©¥©¥¨¦
zWAElnd dPOOW dx`de zEliv`CÎzEkln zpigaC¦§¦©©§©£¦§¤¨¨¤¦¤¨©§¤¤
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mikiWnnE ,dxFYd miUFrd mde ,"l`xUiA mU dxFze"§¨¨§¦§¨¥§¥¨¦©¨©§¦¦
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l"Pd dnEcTd daWgn zpigAn dkWndd zFidl¦§©©§¨¨¦§¦©©£¨¨©§¨©©

ici lr `Ed ,zEliv`CÎzEklnAdxFYd`idW ,`wiiC §©§©£¦©§¥©¨©§¨¤¦
d`NirÎdnkg zpigA'43כּו: . §¦©¨§¨¦¨¨

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

(31")caMd lr zxzIdlr aFh gwl Wxcn ± ."caMd xvg df ± (c ,b `xwIe) ©Ÿ¤¤©©¨¥©¦§¨¤£©©¨¥¦§©¤©©

.(mW wEqRd lr i"Wx ± ."`cakC `xvg :iOx` oFWlaE" .wEqRd©¨§¨£©¦©§¨§©§¨©¦©©¨¨

לרקיע"32) מעל קֹול "ויהי ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה `x"Encועּיין ixn`n) ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ©©§¥©§

.(frwzz'a cEOr g KxM zFnW dxFYd xF`e blx cEOr mi`iap lr owGd©¨¥©§¦¦©§©¨§¤¤©
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zilkzA dGn df miwFgx mdW29. ¤¥§¦¤¦¤§©§¦

:mc`A lWn Kxc lr oM mB df oaEie§¨¤©¥©¤¤¨¨§¨¨

ixa`A WAElOd WtPd zEIge xF`A mi`Fx Ep` dPdC§¦¥¨¦§§©©¤¤©§¨§¥§¥
,drinW ,dI`x :FnM ,ihxR gM WAEln xa` lkAW ,sEBd©¤§¨¥¤§¨Ÿ©§¨¦§§¦¨§¦¨
gke ,oirA WAEln dI`xd gMW ± xEAce mrh ,gix¥©©©§¦¤Ÿ©¨§¦¨§¨¨©¦§Ÿ©

of`A drinXd'כּוiptA dbxcnE dpigA `Ed cg` lM , ©§¦¨¨Ÿ¤¨¤¨§¦¨©§¥¨¦§¥
;Fnvr©§

lM DA mifEg`e mixXEwn dPd ,daWgOd la £̀¨©©£¨¨¦¥§¨¦©£¦¨¨
ixdW ,lbxd oxFRv cr W`xdn odAW zFgMde mixa`d̈¥¨¦§©Ÿ¤¨¤¥¨Ÿ©¦¤¨¤¤¤£¥
lM mbe ,mixa` g"nxA lrtPd lM FYaWgnA WiBxi©§¦§©£©§¨©¦§¨¦§©¥¨¦§©¨
mbe ,oNEM lr zlWFn `ide FYaWgnl milhA mixai`d̈¥¨¦§¥¦§©£©§§¦¤¤©¨§©
dlFrWM cIn ixdW ,ozF` ztTnE oNEkA dxFW `id¦¨§¨©¤¤¨¤£¥¦©§¤¤
ilA lbxd rprpzY cInE skiY ± Flbx rprpl FYaWgnA§©£©§§©§¥©©§¥¤¦¨¦§©§¥©¨¤¤§¦

onf ziIdW mEW'30כּו. §¦©§©

:dlrnl dGn lWnPde§©¦§¨¦¤§©§¨

hxR `Ed dpigA lM ,r"iA` zFnlFrd zElWlYWdC§¦§©§§¨¨©¦©¨§¦¨§¨
`qxR Wi d`ixal zEliv` oiA oM lre .Fnvr iptA'כּו. ¦§¥©§§©¥¥£¦¦§¦¨¥©§¨

KENidd gMn lCaEn `EdW oirA dI`xd gM lWnM `Ede§¦§©Ÿ©¨§¦¨¨©¦¤§¨¦Ÿ©©¦

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

כּו'" a).זרּוע ,gl oOwl) ַָ§©¨

החדׁשים" הּׁשמים כאׁשר "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר מה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָועּיין
.(` ,b xF` dxFY)"ּביעקב און הּביט "לא המתחיל bּובדּבּור ,r wlA lirl) ¨ְְְֲִִִִֶַַַָֹֹ§¥¨¨

(Kli`e.( ¨¥¨

(21.(l oETY xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©¦

ׁשנאן"(22) "אלפי המתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
יתרֹו `).ּבפרשת ,ar xF` dxFY) ְְִַָָ¨

ב' ּפרק אריך־אנּפין ׁשער חיים" ּוב"עץ א'. ס"ה, דף נח, ּבּזהר ("dPdועּיין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹֹ¦¥

hqx sC iCEwR zWxR sFqaE dq sc gp zWxR [xdGA] xMfPd oilkid 'hd ozF` md¥¨©¥¨¦©¦§¨©Ÿ©¨¨©Ÿ©©§¨¨©§¥©

.(ekx sCe§©

(23xrW (ck xrW) miig ur d`x).(e wxR mlSd iwxR §¥¥©¦©©©©¦§¥©¤¤¤¤

(24f KxM zFnW .a ,alzz sC (c KxM ziW`xA) zFclFY dxFYd xF` d`x)§¥©¨§§¥¦¤¤©§¤¤

.(fhyz'a cEOr©

(25.(` ,e zFkxA)§¨

(26.(` ,fi "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

יתרֹו(27) ּבפרשת ידּבר" "מׁשה המתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו
.(a ,hq xe` dxez)

ׁשלח  ּבפרשת לציצית" לכם "והיה המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָועּיין
,(` ,en .` ,cn).(ׁשם עּיין כּו'", מצֹות ּכל את "ּוזכרּתם (d`xEּבפירּוׁש ְְְְִֵֵֶֶַַָָ§¥

.(onqp mWe .a ,hn miaSp lirl§¥¦¨¦§¨¦§¨

כּו'"28) הּׁשמינית על "למנּצח המתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָועּיין
.(` ,`k rixfY lirl)§¥©§¦©

(29.(drw cEOr (` KxM xAcOA) zFrEaW dxFYd xF` d`x)§¥©¨¨©¦§¨¤¤©

מּפני (30) "להבין המתחיל ּבדּבּור אחר: ּבמקֹום מּזה ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין
נס" ּבֹו ּׁשּנעׂשה ּביֹום הּוא ּדפסח טֹוב יֹום `).מה ,fh `xwIe lirl) ּובּביאּור ְְֲֵֶֶַַַָ§¥©¦§¨ֵַ

כּו'" קרח "וּיּקח ּפסּוק c)).על ,ap gxw lirl) ִַַַַָֹ§¥Ÿ©



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

Edfe .boipr"izti izirx"(i ,a mixiXd xiW): §¤¦§©©§¨¦¨¨¦¦©¦¦

"izirxEngl Ekl" ,dxFYd wqr ici lr `Ed " ©§¨¦©§¥¥¤©¨§©£
"ingla(d ,h ilWn)xXwn `Ed lWn Kxc lr oFfn FnM . §©£¦¦§¥§¨©¤¤¨¨§©¥

sEBd KFzA hXRzdl dnWPd zEIg xAgnE'כּוici lr KM , §©¥©©§¨¨§¦§©¥§©¨©§¥
`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zEWAlzd KWnp dxFYd©¨¦§¨¦§©§¥¨

d`NirÎdnkgA44'כּו. §¨§¨¦¨¨

" oipr xE`iaEiztimiWEal E`xwPW zFvOd mdW ," ¥¦§©¨¨¦¤¥©¦§¤¦§§§¦
zEkln WEal E`iai" oiprM'כּו"(g ,e xYq`),"izti" Edfe , §¦§©¨¦§©§¤§¥§¤¨¨¦

miti miWEal zpigA dUFrW'כּוzpigA oM oi`X dn , ¤¨§¦©§¦¨¦©¤¥¥§¦©
zExcw minW WiAl`"'45"כּו. ©§¦¨©¦©§

"miR` Kx`" `EdW xzM zpigAn iM :`Ed oiprde`VY) §¨¦§¨¦¦§¦©¤¤¤¤¤©©¦¦¨

(e ,cls` Kix`n" dxF`M"46"כּו', dkWgM" DiOw iM ,miNdY) ©£¦©¦©¥©£¥¨¨¨§¦¦

(ai ,hlw'כּוiM ,dwipi lAwl ElkEi mipFvigd mb oM m` ,¦¥©©¦¦§§©¥§¦¨¦
URzY miciA zinnU"'כּו"(gk ,l ilWn)xn`W oiprkE , §¨¦§¨©¦§©¥¦§¥§¦§¨¤¨©

l`rnWi El" :mdxa`47'48"כּו. ©§¨¨¦§¨¥

`le dXEcwCÎ`xhql wx rtXd jynEiW icM okle§¨¥§¥¤§©©¤©©§¦§¨¦§¨§Ÿ
KWnp mdOW ,zFvOd dUrn ici lr Edf ,mipFvigl©¦¦¤©§¥©£¥©¦§¤¥¤¦§¨
KWnPWMW .dtId WEaNd `EdW "zEkln WEal" zpigA§¦©§©§¤©§©¨¤¤§¤¦§¨
Î`xhqA wx KWnp zFvOd dUrOOW df WEal ici lr©§¥§¤¤¦©£¥©¦§¦§¨©§¦§¨

dXEcwC'כּוminW zEkln lFr mdilr milAwOd'כּו. ¦§¨©§©§¦£¥¤©§¨©¦
axXdn FliSdl mc`d lr oibOW WEaNd FnkE§©§¤¥¥©¨¨¨§©¦¥©¨¨
mipFvigd zwipin oibOd `Ed l"Pd WEal KM ,minWBde§©§¨¦¨§©©©¥¥¦¦©©¦¦

.כּו'

l"fx Exn` okle49dxFY `l` il oi` xnF`d lM" : §¨¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
itl ,micqgÎzElinbE dxFY `l` ,"Fl oi` dxFY ENit £̀¦¨¥¤¨¨§¦©¨¦§¦

ici lrWzFvOdoM oi`X dn ,l"Pd WEal KWnp `weC ¤©§¥©¦§©§¨¦§¨§©©©¤¥¥
WiAl`" :xn`p minrtl ixd ,cal dxFYAminW ©¨§©£¥¦§¨¦¤¡©©§¦¨©¦

zExcwminEÎW` ± "minW" ,"50`Ed ,"aFWe `Fvx" , ©§¨©¦¥©¦¨¨
zC W` Fpinin" ,dxFY zpigA'51"כּו(a ,bl dkxA)i`OW ziA ; §¦©¨¦¦¥¨§¨¨¥©©

miWAEln zFidl lkEi mFlWe qg minrtle .lNd ziaE¥¦¥§¦§¨¦©§¨©¦§§¨¦
"AzExcwcqg ,minE W` zFCOdn mipFvigd zwipi ± " §©§§¦©©¦¦¥©¦¥©¦¤¤

EPOn `vIW mdxa`" oiprM ,dxEabE'52"כּוici lr la` . §¨§¦§©©§¨¨¤¨¨¦¤£¨©§¥
"zEkln WEal" ± "izti" zpigA dUrp zFvOd dUrn'כּו. ©£¥©¦§©£¤§¦©¨¨¦§©§

wlA zWxR xdGA oiIre)(' ב ר"ד, `Kxr(ּדף xwA" wEqR lr §©¥©Ÿ©¨¨©¨¨ַ©¨Ÿ¤¤¡¨
dRv`e Ll'כּו"(c ,d miNdY): §©£©¤§¦¦

sqFiC xwA i`dl d`REg `pivFA i`d oiwz`e ceC `z`"¨¨¨¦§©§¦©¦¨¨¨§©Ÿ¤§¥
Dia d`Rgz`l'כּוxn` Y`c dnM ,(a ,fl ldwIe)adf EdRvie : §¦§©¨¨¥§¨§©§¨¥©©§¥©§©¥¨¨

"xFdh53. ¨

WEal ± zEliv`CÎzEkln zpigA oTiY ceCW Epiide§©§¤¨¦¦¥§¦©©§©£¦§
sqFiC xwA i`dl" iEQike'אחר ",כּו ּבמק ֹום  ונתּבאר ׁשם . .54עּיין §¦§©Ÿ¤§¥ְְְִֵֵֵַַָָָ

aEzMX dn oM mB Edfe(gi ,cn WBIe)xn`Ie dcEdi eil` WBIe" : §¤©¥©¤¨©¦©©¦©¥¨§¨©Ÿ¤
iAdcEdi iM .sqFI zpigAn rtXd KWnEi "iA" :WExiR ."ipc` ¦£Ÿ¦¥¦§©©¤©¦§¦©¥¦§¨

WEaNde ilMd `wiiC Edf ixde ,zEkln zpigA oM mB `Ed'55כּו. ©¥§¦©©§©£¥¤©§¨©§¦§©§

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

dxFze zixA DA xiMfIW KixSW ,ux`d zMxAd`xE .awr lirl) ¦§©¨¨¤¤¨¦¤©§¦¨§¦§¨§¥¥¤§¥

(c ,ci "YraUe Ylk`e" ligzOd xEAC mW. ¨¦©©§¦§¨©§¨§¨¨§¨

) igie zyxtA xdGA oM mB x`Fan dN`d mixaCke רמ"ה דף §©§¨¦¨¥¤§¨©¥©Ÿ©§¨¨©©§¦ַ
א') עמּוד `oEPiסֹוף oiznWp zlY" ׁשם",כּו': x`Azpeעּיין `aEd) ַ§©¦§¨¦¦ֵַָ¨§¦§¨¥

oOwl .`qwzz'` cEOr `VY dxFYd xF` d`xE .gv cEOr zFrEaW dxFYd xF`A§©¨¨©§¥©¨¦¨©§©¨

.(b ,hn

dnWPdA WIW l"Pd zFpigA 'a oiprn cFr x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¥¦§©§¦©©¤¥§©§¨¨
`vz iM" wEqR lr mc`dכּו'± z` miwl` `xaIe" iAB " ©¨¦¥¥©¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

FnlvA'כּו"(Kli`e ` cEnr sFq ,el `vY lirl).( §©§§¥¥¥©¨¥¨

(44jynEiW [zncFTd dxrd] l"Pd xdfAW "d`Nir `znWp" zkWnd Epiide")§©§©§¨©¦§¨¨¦¨¨¤§Ÿ©©©¤¨¨©¤¤¤§©

.(mW zFrEaW dxFYd xF` ± ."zEliv`C zFxitq xUrd lkA§¨¨¤¤§¦©£¦©¨¨¥

(45.(b ,p dirWi ."mzEqM miU` wUe)§©¨¦§¨§©§¨

(46.(` ,`iw oixcdpq)©§¤§¦

(47.(gi ,fi Ll Kl ."Liptl digi")¦§¤§¨¤¤§

(48)" המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה dcBdA]ועּיין mixnF`W dn oiadl] ְְְִִִֵֵֶַַַַָ§¨¦©¤§¦©©¨¨

זֹו" ev).מּצה lirl)"וּיאבק" המתחיל `ּובדּבּור ,ek glWIe xF` dxFY) ַָ§¥©ְְִִֵֵַַַָ¨©¦§©

± .(` ,ai xF` dxFY) "Kl obn ikp`" ligzOd xEACA LN Kl zWxtaE] .(Kli`ë¥¨§¨¨©¤§§¦©©§¦¨Ÿ¦¨¥¨¨
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oipr oiadl" ligzOd xEACA dxU iIg zWxtA x`AzpW dnn df oipr oaEi cFre§©¦§¨¤¦©¤¦§¨¥§¨¨©©¥¨¨§¦©©§¦§¨¦¦§©

`aIe" aizkC oiprde :[` ,fh xF` dxFY] mW aEzMW dn iAB "'Ek l"fx Exn`W dn©¤¨§©©©¥©¤¨¨¨§¨¦§¨¦§¦©¨Ÿ

.(mW zFrEaW dxFYd xF` ± .'Ek zFvnE dxFY ok FnM ,'Ek oprd KFzA dWnŸ¤§¤¨¨§¥¨¦§©¨¨¨

(63.(vwz cEOr a KxM mixiXd xiW .flwz cEOr gNWA dxFYd xF` mb d`x)§¥©©¨§©©©¦©¦¦¤¤©

(64icba ziUre" ligznd xEAc sFq x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§¨¦¨¦§¥
"Wcw(c ,at xF` dxFY)Wi zFvOd dUrOOW EN` miWEalAW , Ÿ¤¨¤¦§¦¥¤¦©£¤©¦§¥

.zFbxcnE zFpigA 'b§¦©§¥

(65.(Kli`e vz'a cEOr f KxM zFnW dxFYd xF` .` ,fr LizFvn KxC d`x)§¥¤¤¦§¤©¨§¤¤©¨¥¨

הרקיע"66) ּב"זהר מּזה ועּיין פ"ח). (דף אמֹור ּבפרׁשת הרמ"ז ְְְֱֱִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהביאֹו
צ"ה). (ּבדף מׁשּפטים ְְְִִַָָָָּבפרׁשה

ּבמצרים 67) לפרעה היינּו "עבדים המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹועּיין
אלקינּו" הוי"ה [lz,וּיֹוציאנּו a ,bvx zFSOd bg xrW a wlg g"`c mr xECiq) ֱֲִֵֵַָָֹ¦¦©¥¤©©©©©

([`.

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כל ‰Â‰(ג) הארץ מן שיצא במע"ב רואים אנו עכ"פ
חיות  עם וגופם חומרם גם והחי הצומח חלקי

קמח, (תלי' וכמ"ש האלקי מא' ע"פ נבראו כא' נפשם
נפש  הארץ תוצא וכמו כנ"ל. כו' ונבראו צוה הוא כי ה)

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

Edfe .boipr"izti izirx"(i ,a mixiXd xiW): §¤¦§©©§¨¦¨¨¦¦©¦¦

"izirxEngl Ekl" ,dxFYd wqr ici lr `Ed " ©§¨¦©§¥¥¤©¨§©£
"ingla(d ,h ilWn)xXwn `Ed lWn Kxc lr oFfn FnM . §©£¦¦§¥§¨©¤¤¨¨§©¥

sEBd KFzA hXRzdl dnWPd zEIg xAgnE'כּוici lr KM , §©¥©©§¨¨§¦§©¥§©¨©§¥
`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zEWAlzd KWnp dxFYd©¨¦§¨¦§©§¥¨

d`NirÎdnkgA44'כּו. §¨§¨¦¨¨

" oipr xE`iaEiztimiWEal E`xwPW zFvOd mdW ," ¥¦§©¨¨¦¤¥©¦§¤¦§§§¦
zEkln WEal E`iai" oiprM'כּו"(g ,e xYq`),"izti" Edfe , §¦§©¨¦§©§¤§¥§¤¨¨¦

miti miWEal zpigA dUFrW'כּוzpigA oM oi`X dn , ¤¨§¦©§¦¨¦©¤¥¥§¦©
zExcw minW WiAl`"'45"כּו. ©§¦¨©¦©§

"miR` Kx`" `EdW xzM zpigAn iM :`Ed oiprde`VY) §¨¦§¨¦¦§¦©¤¤¤¤¤©©¦¦¨

(e ,cls` Kix`n" dxF`M"46"כּו', dkWgM" DiOw iM ,miNdY) ©£¦©¦©¥©£¥¨¨¨§¦¦

(ai ,hlw'כּוiM ,dwipi lAwl ElkEi mipFvigd mb oM m` ,¦¥©©¦¦§§©¥§¦¨¦
URzY miciA zinnU"'כּו"(gk ,l ilWn)xn`W oiprkE , §¨¦§¨©¦§©¥¦§¥§¦§¨¤¨©

l`rnWi El" :mdxa`47'48"כּו. ©§¨¨¦§¨¥

`le dXEcwCÎ`xhql wx rtXd jynEiW icM okle§¨¥§¥¤§©©¤©©§¦§¨¦§¨§Ÿ
KWnp mdOW ,zFvOd dUrn ici lr Edf ,mipFvigl©¦¦¤©§¥©£¥©¦§¤¥¤¦§¨
KWnPWMW .dtId WEaNd `EdW "zEkln WEal" zpigA§¦©§©§¤©§©¨¤¤§¤¦§¨
Î`xhqA wx KWnp zFvOd dUrOOW df WEal ici lr©§¥§¤¤¦©£¥©¦§¦§¨©§¦§¨

dXEcwC'כּוminW zEkln lFr mdilr milAwOd'כּו. ¦§¨©§©§¦£¥¤©§¨©¦
axXdn FliSdl mc`d lr oibOW WEaNd FnkE§©§¤¥¥©¨¨¨§©¦¥©¨¨
mipFvigd zwipin oibOd `Ed l"Pd WEal KM ,minWBde§©§¨¦¨§©©©¥¥¦¦©©¦¦

.כּו'

l"fx Exn` okle49dxFY `l` il oi` xnF`d lM" : §¨¥¨§©©¨¨¥¥¦¤¨¨
itl ,micqgÎzElinbE dxFY `l` ,"Fl oi` dxFY ENit £̀¦¨¥¤¨¨§¦©¨¦§¦

ici lrWzFvOdoM oi`X dn ,l"Pd WEal KWnp `weC ¤©§¥©¦§©§¨¦§¨§©©©¤¥¥
WiAl`" :xn`p minrtl ixd ,cal dxFYAminW ©¨§©£¥¦§¨¦¤¡©©§¦¨©¦

zExcwminEÎW` ± "minW" ,"50`Ed ,"aFWe `Fvx" , ©§¨©¦¥©¦¨¨
zC W` Fpinin" ,dxFY zpigA'51"כּו(a ,bl dkxA)i`OW ziA ; §¦©¨¦¦¥¨§¨¨¥©©

miWAEln zFidl lkEi mFlWe qg minrtle .lNd ziaE¥¦¥§¦§¨¦©§¨©¦§§¨¦
"AzExcwcqg ,minE W` zFCOdn mipFvigd zwipi ± " §©§§¦©©¦¦¥©¦¥©¦¤¤

EPOn `vIW mdxa`" oiprM ,dxEabE'52"כּוici lr la` . §¨§¦§©©§¨¨¤¨¨¦¤£¨©§¥
"zEkln WEal" ± "izti" zpigA dUrp zFvOd dUrn'כּו. ©£¥©¦§©£¤§¦©¨¨¦§©§

wlA zWxR xdGA oiIre)(' ב ר"ד, `Kxr(ּדף xwA" wEqR lr §©¥©Ÿ©¨¨©¨¨ַ©¨Ÿ¤¤¡¨
dRv`e Ll'כּו"(c ,d miNdY): §©£©¤§¦¦

sqFiC xwA i`dl d`REg `pivFA i`d oiwz`e ceC `z`"¨¨¨¦§©§¦©¦¨¨¨§©Ÿ¤§¥
Dia d`Rgz`l'כּוxn` Y`c dnM ,(a ,fl ldwIe)adf EdRvie : §¦§©¨¨¥§¨§©§¨¥©©§¥©§©¥¨¨

"xFdh53. ¨

WEal ± zEliv`CÎzEkln zpigA oTiY ceCW Epiide§©§¤¨¦¦¥§¦©©§©£¦§
sqFiC xwA i`dl" iEQike'אחר ",כּו ּבמק ֹום  ונתּבאר ׁשם . .54עּיין §¦§©Ÿ¤§¥ְְְִֵֵֵַַָָָ

aEzMX dn oM mB Edfe(gi ,cn WBIe)xn`Ie dcEdi eil` WBIe" : §¤©¥©¤¨©¦©©¦©¥¨§¨©Ÿ¤
iAdcEdi iM .sqFI zpigAn rtXd KWnEi "iA" :WExiR ."ipc` ¦£Ÿ¦¥¦§©©¤©¦§¦©¥¦§¨

WEaNde ilMd `wiiC Edf ixde ,zEkln zpigA oM mB `Ed'55כּו. ©¥§¦©©§©£¥¤©§¨©§¦§©§

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

dxFze zixA DA xiMfIW KixSW ,ux`d zMxAd`xE .awr lirl) ¦§©¨¨¤¤¨¦¤©§¦¨§¦§¨§¥¥¤§¥

(c ,ci "YraUe Ylk`e" ligzOd xEAC mW. ¨¦©©§¦§¨©§¨§¨¨§¨

) igie zyxtA xdGA oM mB x`Fan dN`d mixaCke רמ"ה דף §©§¨¦¨¥¤§¨©¥©Ÿ©§¨¨©©§¦ַ
א') עמּוד `oEPiסֹוף oiznWp zlY" ׁשם",כּו': x`Azpeעּיין `aEd) ַ§©¦§¨¦¦ֵַָ¨§¦§¨¥

oOwl .`qwzz'` cEOr `VY dxFYd xF` d`xE .gv cEOr zFrEaW dxFYd xF`A§©¨¨©§¥©¨¦¨©§©¨

.(b ,hn

dnWPdA WIW l"Pd zFpigA 'a oiprn cFr x`AzPW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¥¦§©§¦©©¤¥§©§¨¨
`vz iM" wEqR lr mc`dכּו'± z` miwl` `xaIe" iAB " ©¨¦¥¥©¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

FnlvA'כּו"(Kli`e ` cEnr sFq ,el `vY lirl).( §©§§¥¥¥©¨¥¨

(44jynEiW [zncFTd dxrd] l"Pd xdfAW "d`Nir `znWp" zkWnd Epiide")§©§©§¨©¦§¨¨¦¨¨¤§Ÿ©©©¤¨¨©¤¤¤§©

.(mW zFrEaW dxFYd xF` ± ."zEliv`C zFxitq xUrd lkA§¨¨¤¤§¦©£¦©¨¨¥

(45.(b ,p dirWi ."mzEqM miU` wUe)§©¨¦§¨§©§¨

(46.(` ,`iw oixcdpq)©§¤§¦

(47.(gi ,fi Ll Kl ."Liptl digi")¦§¤§¨¤¤§

(48)" המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה dcBdA]ועּיין mixnF`W dn oiadl] ְְְִִִֵֵֶַַַַָ§¨¦©¤§¦©©¨¨

זֹו" ev).מּצה lirl)"וּיאבק" המתחיל `ּובדּבּור ,ek glWIe xF` dxFY) ַָ§¥©ְְִִֵֵַַַָ¨©¦§©

± .(` ,ai xF` dxFY) "Kl obn ikp`" ligzOd xEACA LN Kl zWxtaE] .(Kli`ë¥¨§¨¨©¤§§¦©©§¦¨Ÿ¦¨¥¨¨
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כאחד  נפשו וחיות הצורה עם החי של גופו שיצא חיה
וחומרם  גופם שבודאי לפ"ז לומר בהכרח א"כ ממש
דהיינו  הרוחני וצורתם נפשם עם אחד ויחוס בערך קרוב
ויחוס  בערך עכ"פ משתוים שלהם וצורה החומר שבחי'
המה  הרי אמנם רוחני. וזה גופני שזה אע"פ א'
וסוג  בגדר לצאת יחד ומשתתפים ומתאחדים מתחברים

נפש  הארץ דתוצא אחד ממאמר ממש אחת בריא' כמו
כנ"ל. כו' נבראו ובקומתן שבצביונן מאחר וכה"ג חיה
וחי  צומח בבחי' ג"כ שהן עליונים במלאכי' (וכמו"כ
גם  עליונ' שבמרכבה כו' ונשר ושור אריה בבחי' כנ"ל
יצאו  ע"כ א'. בערך קרובי' שלהם וצורה חומר בחי' הן

כו'): חיה נפש עלאה הארץ תוצא כמו אחד ממאמר
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כאחד  נפשו וחיות הצורה עם החי של גופו שיצא חיה
וחומרם  גופם שבודאי לפ"ז לומר בהכרח א"כ ממש
דהיינו  הרוחני וצורתם נפשם עם אחד ויחוס בערך קרוב
ויחוס  בערך עכ"פ משתוים שלהם וצורה החומר שבחי'
המה  הרי אמנם רוחני. וזה גופני שזה אע"פ א'
וסוג  בגדר לצאת יחד ומשתתפים ומתאחדים מתחברים

נפש  הארץ דתוצא אחד ממאמר ממש אחת בריא' כמו
כנ"ל. כו' נבראו ובקומתן שבצביונן מאחר וכה"ג חיה
וחי  צומח בבחי' ג"כ שהן עליונים במלאכי' (וכמו"כ
גם  עליונ' שבמרכבה כו' ונשר ושור אריה בבחי' כנ"ל
יצאו  ע"כ א'. בערך קרובי' שלהם וצורה חומר בחי' הן

כו'): חיה נפש עלאה הארץ תוצא כמו אחד ממאמר
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ÔÈ·‰ÏÂ,אני פעמים ב' הוא אני אני עתה ראו ענין
על  קאי זה פסוק הלא הקשה בזהר הנה
ואני  ראשון אני כתי' הנה עתה. ראו ענין ומהו לע"ל,
לא  אני שנא' בכ"מ ועכשיו אני, בחי' ב' שיש אחרון
וז"ע  אני, ב"פ יהי' לע"ל אבל אני, א' פעם כ"א נא'
ההפרש  בענין יובן זה ולהבין כו'. הוא אני אני מ"ש
גופים  בלא נשמות יושבים שבג"ע לתחה"מ, ג"ע בין

השכינה  מזיו ג"ע ונהנים בחי' ב' יש בג"ע וגם ,
באים  שאינם נשמות כמה ויש העליון, וג"ע התחתון
ריבוי  יש ג"ע בכל כי הגם העליון, שבג"ע לגילוי כלל
תחה"מ  אבל בחי'. ב' הם בד"כ עכ"ז ומדרגות, בחי'
מדרגו' כמה ג"כ יהי' שבתחה"מ הגם א', מדרגה הוא
יהי' תחה"מ וגם בד"כ, א' מדרגה הוא הנה עכ"ז
כזאת  היתה למה צ"ל תחה"מ ובענין בגופים. נשמו'
כמו  בגוף להתלבש כ"כ הנשמה שתרד ית' מלפניו
שנה  אלפים מג' יותר שהם משה ונשמת אאע"ה נשמת

ג"ע  דהנה הוא הענין אך בתחה"מ. בגוף להתלבש ירדו
גם  נפל תענוג מבחי' הנה אמנם אלקו' תענוג בחי' הוא
לברר  היא והעבודה בלעו"ז, גשמי' תענוגי' בחי' למטה
שם  את קרבי וכל מ"ש וזה גשמיי', התענוגי' בחי'
וכמ"כ  המבררי', קרביי' בחי' שהם מלאכי' שיש קדשו
וזהו  התענוגי' בחי' לברר צריך האדם בנפש בעבודה
גשמיי' תענוגי' שמלא רומי' של גדול כרך ראה ר"א
לעוברי  אם שחק ור"ע כ"כ, התענוג ירידת על בכה
מירידת  והמכוון עאכו"כ. רצונו לעושי כך רצונו
ע"י  החושך מן האור יתרון שיהי' כדי הוא התענוג
שג"ע  לתחה"מ ג"ע בין ההפרש ובד"כ כו'. הבירור
תחה"מ  בחי' אבל השתלשלו', בסדר ממכ"ע בחי' הוא
והיינו  כו'. סוכ"ע מבחי' הארה בחי' הוא בארץ שיהי'
יהי' דוקא בארץ ולכן דוקא תחב"ס נעוץ כי מפני
ב' כשיתחברו לע"ל וזהו כו', סוכ"ע מבחי' הגילוי

כו'. אחרון ואני ראשון אני אני, בחי'
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ÔÈ·‰ÏÂ,אני פעמים ב' הוא אני אני עתה ראו ענין
על  קאי זה פסוק הלא הקשה בזהר הנה
ואני  ראשון אני כתי' הנה עתה. ראו ענין ומהו לע"ל,
לא  אני שנא' בכ"מ ועכשיו אני, בחי' ב' שיש אחרון
וז"ע  אני, ב"פ יהי' לע"ל אבל אני, א' פעם כ"א נא'
ההפרש  בענין יובן זה ולהבין כו'. הוא אני אני מ"ש
גופים  בלא נשמות יושבים שבג"ע לתחה"מ, ג"ע בין

השכינה  מזיו ג"ע ונהנים בחי' ב' יש בג"ע וגם ,
באים  שאינם נשמות כמה ויש העליון, וג"ע התחתון
ריבוי  יש ג"ע בכל כי הגם העליון, שבג"ע לגילוי כלל
תחה"מ  אבל בחי'. ב' הם בד"כ עכ"ז ומדרגות, בחי'
מדרגו' כמה ג"כ יהי' שבתחה"מ הגם א', מדרגה הוא
יהי' תחה"מ וגם בד"כ, א' מדרגה הוא הנה עכ"ז
כזאת  היתה למה צ"ל תחה"מ ובענין בגופים. נשמו'
כמו  בגוף להתלבש כ"כ הנשמה שתרד ית' מלפניו
שנה  אלפים מג' יותר שהם משה ונשמת אאע"ה נשמת

ג"ע  דהנה הוא הענין אך בתחה"מ. בגוף להתלבש ירדו
גם  נפל תענוג מבחי' הנה אמנם אלקו' תענוג בחי' הוא
לברר  היא והעבודה בלעו"ז, גשמי' תענוגי' בחי' למטה
שם  את קרבי וכל מ"ש וזה גשמיי', התענוגי' בחי'
וכמ"כ  המבררי', קרביי' בחי' שהם מלאכי' שיש קדשו
וזהו  התענוגי' בחי' לברר צריך האדם בנפש בעבודה
גשמיי' תענוגי' שמלא רומי' של גדול כרך ראה ר"א
לעוברי  אם שחק ור"ע כ"כ, התענוג ירידת על בכה
מירידת  והמכוון עאכו"כ. רצונו לעושי כך רצונו
ע"י  החושך מן האור יתרון שיהי' כדי הוא התענוג
שג"ע  לתחה"מ ג"ע בין ההפרש ובד"כ כו'. הבירור
תחה"מ  בחי' אבל השתלשלו', בסדר ממכ"ע בחי' הוא
והיינו  כו'. סוכ"ע מבחי' הארה בחי' הוא בארץ שיהי'
יהי' דוקא בארץ ולכן דוקא תחב"ס נעוץ כי מפני
ב' כשיתחברו לע"ל וזהו כו', סוכ"ע מבחי' הגילוי

כו'. אחרון ואני ראשון אני אני, בחי'
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אבינו. אברהם נתנסה ניסיונות

עיניים? בשתי או אחת בעין מביט יתברך שה' הענין כוונת מה להבין, צריך גם

יתברך  ה' אל אומר המלך דוד יֿה 21הביאור: יראה לא ויאמרו גו' יענו ונחלתך ידכאו ה' "עמך :
יעקב". אלקי יבין ולא

עין  יוצר אם ישמע, הלא אוזן הנוטע תשכילו, מתי וכסילים בעם בוערים "בינו ממשיך: מכן לאחר
יביט". הלא

אותם? מבין פשוט אדם שאפילו דברים אלו הרי המלך, דוד כאן מסביר מה להבין יש

במוחו 22הרמב"ם  מושג עושה שהוא הכלי אם רק כלי לייצר יכול בעלֿמלאכה משל: לכך מביא
בכלי  שהשימוש המלא בניצול מושלם כלי לייצר ובפרט הכלי, לייצר יכול הוא אין כן לא שאם ובלבו,

המלאכה. בעל של ולבו במוחו מושג להיות הכלי מוכרח להביא, צריך

היה  איך והשמיעה, הראיה כוחות על יודע אינו יתברך שה' נאמר אם כביכול, יתברך, ה' אצל גם
והשמיעה? הראיה כלי את בורא יתברך ה'

לומר? המלך דוד רוצה מה אםֿכן, ביותר. הפשוטים לאנשים גם מובן זה כל הרי

.øåöé÷ את עושים ישראל כשבני וראה". עינך פקח ושמע, אזנך אלקי "הטה בתפילתו: אומר דניאל
אל  ה' "עין  כתוב  אזי הבורא רצון את עושים כשאינם צדיקים", אל ה' "עיני כתוב אזי הבורא, רצון
מפרש  המדרש אחת? עין – עינך מציינים, הקבלה שבעלי כפי דניאל, אומר מדוע אחת. עין יראיו",
הרמב"ם. משל יביט". הלא עין יוצר אם ישמע הלא אוזן "הנוטע אומר דוד אברהם. על יראיו" אל ה' "עין
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מהשתלשלות. למעלה והשניה השתלשלות, אחת מדריגות: שתי קיימות

– –שרשרת כשלשלת הימנה, הנחותה לשניה אחת ממדריגה שעובר מה פירושה השתלשלות
בשניה. שאחוזה אחת טבעת מטּבעות, ַָהמורכבת

והחלק  ממנה, שלמעלה העליונה הטבעת של התחתון בחלק אחוז התחתונה הטבעת של העליון החלק
ממנה. הנחותה הטבעת של העליון בחלק תחוב העליונה הטבעת של התחתון

שכל  למרות ארוכה. שלשלת נעשית יחד הטבעות ומכל זו, אחר זו רבות, טבעות באות זה באופן
מההתחלה. טבעת כל מתרחקת לאט לאט הרי בשניה, אחוזה טבעת

ונחות. נעלה יש בהשכלה בשכל: גם הוא כן

בפרט. חכמה בכל וגם בכלל בחכמות גם הוא כן

הרפואה. וחכמת הצמחים חכמת הטבע, חכמת למחלקות: מחולקות החכמות

אלקית. וחכמה התורה חכמת ויש הטבע, מחכמת נעלות שהן חכמות יש

נחותות  הטבע, חקר שבטבע, החכמות יותר. ונחות יותר נעלה של סדר יש הללו החכמות בכל
לטבע. שמחוץ הדברים חקר שהן משום מהטבע, שנעלות מהחכמות

חכמת  אבל אנושי, לשכל נמסרו החכמות כל כי אלקית, וחכמה התורה מחכמת נחותות אלו כל
אלקית. הבנה היא התורה

יובן  שלומדים ענין שכל בהכרח היא התורה ידיעת ומצות אנושי, שכל יש התורה בחכמת שגם אף
אלקית. שכליות היא התורה חכמת של השכליות עצם אבל – אנושי בשכל דוקא

עצם  ולא הארה רק שהוא אלקי לאור הכוונה אלקות, ובהקב"ה; באלקות הבנה היא אלקית חכמה
השמש. ממאור הארה רק שהוא השמש אור כמו הדבר,

מתפשט  שהוא כפי השמש אור אבל מאור, נקראת השמש ולכן הארה, ולא עצם היא עצמה השמש
הארה. הנקרא כזוהר אלא אינו להאיר, בעולם

– השני והאופן הקב"ה, הוא שהכל – אחד אופן אופנים: בשני ההבנה האלקות, ענין  גם זהו
ועמוקות  גדולות הבנות יש אלו אופנים שבשני הכל, הוא .23שהקב"ה

זה  את גם אבל אחר. באופן שזהו מכך, נבדל העצמי בהארה, שנתפס מה כל עצמי. הוא הקב"ה
וגדול. קטן ונחות, נעלה של סדר קיים בחכמות כי מסוים, ובאופן במידה להבין ניתן

.øåöé÷.דמיון טבעותיה בין שיש ארוכה כשרשרת ונחות, נעלה שונים, לחלקים מתחלקות חכמות
למעלה  זה הרי אנושי, בשכל גם מובנות שהן אףֿעלֿפי ואלקות, התורה חכמת השתלשלות. זוהי

אלק  הוא מהשתלשלות. הקב"ה השמש. לגבי השמש זוהר כמו עצם, לגבי הארה היא הקב"ה לגבי ות
הקב"ה. הוא הכל הכל,
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íùë שכל היא התורה וחכמת הטבע, מחכמות וגדולה נעלית התורה וחכמת בחכמות, סדר שיש
סדר  יש כך ברוךֿהוא, איןֿסוף מעצמות הארה מאשר יותר לא שהוא אלקי, אור היא זאת עם אלקי,
– אחת בחכמה שמההבנה בזה גם אלא מהשניה, נחותה אחת שחכמה בכך רק לא החכמות. בשאר
הנחותה  החכמה של ההבנה אופן כי הנעלית, – השניה החכמה את מסוימת במידה מבינים הנחותה,

שונה. והנעלית

שעלֿידי  ברוךֿהוא איןֿסוף אור בעצמות להבנה אופן בשום דומה אינו הטבע בחכמות ההבנה אופן
יותר  מסוימת במידה מבינים, הקודמות החכמות של ההקדמות עלֿידי זאת, ובכל התורה, בחכמת ההבנות

והגדולות. הנעלות החכמות את  יותר ועמוק

אלו  אצל שווה אינה אלקית בחכמה שההבנה עצמם, בחכמים החילוק את במוחש רואים שאנו כפי
התורה. חכמת של ההקדמה את להם שאין

לנעלית, הנחותה החכמה בין יחס שאין למרות לכן, החכמות. בין פנימי קשר שיש מוכח זה מכל
הנעלית. החכמה להבנת גדולה תועלת מביאה הנחותה החכמה הפנימי, הקשר בגלל זאת, כל עם

הנעלית. החכמה של להבנה תועלת מביאה הנחותה בחכמה שההבנה להבין מקום יש בשכל גם אמנם
מתעדנים, המוח כלי הנחותה החכמה הבנת שעלֿידי משום אלא החכמות, בין הפנימי הקשר משום רק לא

יותר. גדלה – וגדול נעלה שכל לקלוט שיכולתם כך

משיגה  שההבנה במוח, מסוימת ועדינות רחבות נעשית הבנה מכל שכתוצאה במוחש רואים שאנו כפי
לכן; קודם מאשר יותר וגדול נעלה שכל

שכל  לקלוט שביכלתו כך ומתעדן, מתרחב המוח הנחותה החכמה עלֿידי נכונים: הדברים שני אך
הנעלית. החכמה לעצם הקדמה היא הנחותה שהחכמה נכון, זה גם אבל יותר, ונעלה גדול

החכמה  בהבנת מסוימת תועלת גם מביאה היא המוח, לכלי מועילה הנחותה שהחכמה זאת מלבד
וסדרן. החכמות של הפנימי הקשר בשל הנעלית,

שיש  בפרט, חכמה בכל גם הוא כן וקטנות, גדלות ונחות, נעלה של סדר ישנו בכלל שבחכמות כשם
נעלית  מדרגה שבא ההשתלשלות ענין וזהו חכמה. של ובהבנה בשכלים וקטנות, גדלות ונחות, נעלה

בנחותה.

.øåöé÷ הכניס אלקית, שבחכמה ביותר הנעלית לחכמה עד הטבע שבחכמת מהנחותה החכמות, בכל
הנעלית  החכמה את להבין שניתן כך והשכל, המוח כלי את מעדנת חכמה ׁשּכל פנימי, קשר יתברך ֶָה'
אלקות  להבין אלקית לחכמה הקדמה היא שמים ביראת התורה חכמת יותר. ועמוקה יותר עדינה בצורה

הקב"ה. ואת
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מהשתלשלות. למעלה והשניה השתלשלות, אחת מדריגות: שתי קיימות

– –שרשרת כשלשלת הימנה, הנחותה לשניה אחת ממדריגה שעובר מה פירושה השתלשלות
בשניה. שאחוזה אחת טבעת מטּבעות, ַָהמורכבת

והחלק  ממנה, שלמעלה העליונה הטבעת של התחתון בחלק אחוז התחתונה הטבעת של העליון החלק
ממנה. הנחותה הטבעת של העליון בחלק תחוב העליונה הטבעת של התחתון

שכל  למרות ארוכה. שלשלת נעשית יחד הטבעות ומכל זו, אחר זו רבות, טבעות באות זה באופן
מההתחלה. טבעת כל מתרחקת לאט לאט הרי בשניה, אחוזה טבעת

ונחות. נעלה יש בהשכלה בשכל: גם הוא כן

בפרט. חכמה בכל וגם בכלל בחכמות גם הוא כן

הרפואה. וחכמת הצמחים חכמת הטבע, חכמת למחלקות: מחולקות החכמות

אלקית. וחכמה התורה חכמת ויש הטבע, מחכמת נעלות שהן חכמות יש

נחותות  הטבע, חקר שבטבע, החכמות יותר. ונחות יותר נעלה של סדר יש הללו החכמות בכל
לטבע. שמחוץ הדברים חקר שהן משום מהטבע, שנעלות מהחכמות

חכמת  אבל אנושי, לשכל נמסרו החכמות כל כי אלקית, וחכמה התורה מחכמת נחותות אלו כל
אלקית. הבנה היא התורה

יובן  שלומדים ענין שכל בהכרח היא התורה ידיעת ומצות אנושי, שכל יש התורה בחכמת שגם אף
אלקית. שכליות היא התורה חכמת של השכליות עצם אבל – אנושי בשכל דוקא

עצם  ולא הארה רק שהוא אלקי לאור הכוונה אלקות, ובהקב"ה; באלקות הבנה היא אלקית חכמה
השמש. ממאור הארה רק שהוא השמש אור כמו הדבר,

מתפשט  שהוא כפי השמש אור אבל מאור, נקראת השמש ולכן הארה, ולא עצם היא עצמה השמש
הארה. הנקרא כזוהר אלא אינו להאיר, בעולם

– השני והאופן הקב"ה, הוא שהכל – אחד אופן אופנים: בשני ההבנה האלקות, ענין  גם זהו
ועמוקות  גדולות הבנות יש אלו אופנים שבשני הכל, הוא .23שהקב"ה

זה  את גם אבל אחר. באופן שזהו מכך, נבדל העצמי בהארה, שנתפס מה כל עצמי. הוא הקב"ה
וגדול. קטן ונחות, נעלה של סדר קיים בחכמות כי מסוים, ובאופן במידה להבין ניתן

.øåöé÷.דמיון טבעותיה בין שיש ארוכה כשרשרת ונחות, נעלה שונים, לחלקים מתחלקות חכמות
למעלה  זה הרי אנושי, בשכל גם מובנות שהן אףֿעלֿפי ואלקות, התורה חכמת השתלשלות. זוהי

אלק  הוא מהשתלשלות. הקב"ה השמש. לגבי השמש זוהר כמו עצם, לגבי הארה היא הקב"ה לגבי ות
הקב"ה. הוא הכל הכל,
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.ÁÈ פרשת' בתורה: פעמיים מופיעה עמלק פרשת
עמלק"42זכור' שהוא 43ו"ויבוא אלא עמלק אותו זה ,

הוא  והכל ושכל, חכמה הרי היא התורה פנים. בשתי
– פורים לפני – זכור' 'פרשת בשבת מסודר. בסדר
לך  עשה אשר את "זכור פרשת בתורה קוראים
"זכור" תשכח", לא עמלק, זכר את "תמחה עמלק",

בלב  תשכח" "לא פרשת 44בפה, קוראים בפורים ,
צריכים  היו הסדר, פי על לכאורה עמלק". "ויבוא
'פרשת  מכן ולאחר עמלק" "ויבוא בתחילה לקרוא
המעשה, סיפור את לספר צריך בתחילה זכור'.
לומר  מתאים מכן לאחר וכו', גזלן רוצח, שהתנפל
הענין  מהו בלב ",  תשכח ולא בפה,  "זכור
של  הסיפור מכן ולאחר ה"זכור" בא שבתחילה

עמלק"? "ויבוא
התורה  "זאת שכן ענין, כן גם הוא בתורה הסדר

היא 45אדם" אבל אלוקי, שכל היא שהתורה למרות .
אנושי. בשכל בהשגה באה

בשכל  האלוקי השכל בהבאת אופנים שני ישנם
אל  המושג קירוב המושג, אל המשיג  קירוב אנושי:
המשיג  את להעלות המשיג , עליית כלומר: המשיג .
שהמשכיל  אלא המשיג , אל המושג וירידת למושכל;
הלבשה. בשם כי־אם ירידה בשם לכך קורא אינו
הפשטה  השלילה, והשגת החיוב השגת זה הרי בכלל,

והלבשה.
לדבר  יותר קשה אך בארוכה, כך על לדבר קשה

ל'בפועל'. שנוגע במה רק נדבר בקיצור, כך על
העמלק  על שנוסף לדעת, צריכים כולם

תורה  מדברי ידיהם שרפו עמלק 46שברפידים, ישנו ,
"זכור  אומרים ובראשונה בראש הנה בבני־תורה. גם
עמלק, שקיים לדעת עליך עמלק", לך עשה אשר את
מהתורה, המקרר בדרך", קרך "אשר – עמלק? ומהו
מכל  לקרר – היא ההתחלה החסידות. מדרך מקרר
וילחם  עמלק ל"ויבוא מגיע שזה עד שבקדושה, דבר
תורה". מדברי ידיהם "שרפּו – ברפידים" ישראל  ָעם

וי  'לכתחילה' הרי יש יכול הוא ולכן 'בדיעבד', ש
לבית־הכנסת  בא הוא ב'בדיעבד'. ידי־חובה לצאת
"ברוך  אומר הדין, כפי עושה הריהו התפילה, באמצע
את  "ישתבח". דוד", "ויברך "אשרי", שאמר",
פעמיים  להתפלל, צריך הוא אין התפילה של הפתיחה

התפילה  באמצע לומר, צריך הוא אין – ביום תחנון
במנחה  נמצא הוא אין מוקשה רשב"א לו יש אם
וחושב  תורה, של בעניין טרוד הרי הוא ב'מנין',
עשרה', 'שמונה פעמיים במעריב יתפלל שכבר
תפילת  זמן כשמגיע חובתו. ידי יצא הרי ובדיעבד
הרי  רשות, תפילת הרי היא מעריב הרי נו, ערבית,
שהולך  וכפי להתפלל. צריך הוא אין מעריב שגם
הוא  איך כבר מובן המטה', שעל שמע ב'קריאת אצלו
ל"רפו  מגיע שזה עד הדברים מתגלגלים וכך ישן.

תורה". מדברי ידיהם
הרי  ידיהם", "רפו רז"ל שאומרים מהו לכאורה,
עם  לומדים תורה הרי מדוייקת. מילה כל בחז"ל
ולבם"? מוחם "רפו לומר צריכים היו ולכאורה המוח,
מצוות  כלומר תורה, של ה'בפועל' זה "ידיהם" אלא
שאינו  זה לא הוא עמלק ממש'. ה'בפועל מעשיות,
תלמד  תורה של החכמה את תורה, ללמוד מרשה
וזהו  מרשה, עמלק אין ממש' ה'בפועל את הרבה,

ידיהם" .47"רפו
ידו" את משה ירים "כאשר היא לכך 48העצה

אומרים  שחז"ל מסתכלין 49וכפי שישראל זמן כל
שמים. יראת של הענין זה וכו', מעלה כלפי

.ËÈ את לגלות יכולים לא שונות, מסיבות לסיבות
עניין  אמסור אלא לגלות, צריכים שהיו העניינים כל
בכלל  הנוכחי בזמן אחד. לכל כעת הנוגע אחד
ואחד  אחד לכל ישראל אהבת דרושה ישראל,
אסור  מישראל, אחד כל על זכות ללמד יש מישראל,
עד  חברך את תדין "אל מחלוקת. של העניין שיהיה

למקומו" אך 50שתגיע חברך, לא שהוא להיות יכול ,
יוכיחו  שלא הכוונה ואין להיות, צריך הזכות לימוד
את  לדקור לא קירוב, של בדרך הכל אך הזולת, את

מאד. כעת נוגע זה דבר הזולת,
.Î קשה מאד. עצוב  ישראל בכלל הנוכחי המצב

הלאה  ישראל בני את סוחבים ולמעשה יותר, לחכות
הבוץ. לתוך

ואמר:) הרבה בכה אדמו"ר (כ"ק 
ולא  עצמו כלפי רק אמור הלב " על שליט "מוח
הבט  תפילתנו, קבל – שבשמים אבינו הזולת. כלפי
ישמע  והשי"ת יצרנו. אל תפן ואל צרותינו אל

שוועתינו.
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שמואל. חיים ובנו מהרקי שלמה בגעצל המעשה היה ברוך, על רב רושם שהשאיר סיפור
להכרת  יותר קירבו לברוך, מדוברומיסל, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר' סיפר אותו זה, סיפור
הייתה  החסידות אשר מהתקופה בעלֿשםֿטוב ישראל רבי של תלמידיו הראשונים, החסידים

סגולה. ליחידי עניין עדיין

לפניו  התגלתה שאול, יצחק ר' של מוצאו עיירת הרקי, העיירה חדש. הכל היה ברוך בשביל
עם  הדוק בקשר העומדים נסתרים צדיקים נמצאים בו אשר החסידות של חשאי כמרכז

ושליחויותיו. הוראותיו כל את ומבצעים במעז'בוז הבעלֿשםֿטוב

להיות  עשויים פשוטים אנשים שאף ברוך למד בנו, שמואל וחיים שלמה געצל על מהסיפור
נסתרים. למדנים וגם גדולים, צדיקים

דעה. וחסר כעםֿהארץ לכך ונוסף הפתחים, על המחזר כעני בהרקי ידוע היה שלמה געצל
אם  ברור היה לא אף ממנו. דבר לשמוע מעוניין היה לא ואיש איש, עם מלה החליף לא מעולם

אות. צורת בכלל הוא יודע

מסוגל  הוא אם ברור היה לא אך המדרש, בבית שלמה געצל נראה היה לפעם מפעם
הייתה  זאת הכרזה אחד". ה' אלוקינו, ה' ישראל "שמע הפסוק: היה ממנו שנשמע כל להתפלל.
נדבה  לו העניקו כאשר לזולת. לומר שעמד מה או לו שאמרו למה קשר כל בלי מפיו יוצאת
ב"שמע  מגיב שוב היה נדבה לו לתת מישהו סירב וכאשר ישראל", "שמע בפסוק משיב היה

לבטא. שידע היחידות היו זה פסוק של המלים כי היה דומה הזדמנות. בכל וכך ישראל",

ברוב  איום. בדוחק חיו והילד שהאשה מובן שמואל, חיים ושמו יחיד בן היה שלמה לגעצל
הוא  מה ידע לא איש ועיירות. ערים פני על נדד אלא בביתו, שלמה געצל היה לא השנה ימות

בכך. התעניין לא ואיש מנדודיו, הביתה בשובו ולילדו לאשתו מביא 

אליו. לב שם לא בעיירה ואיש ל"חדר", שמואל חיים את מעולם שלח לא שלמה געצל
תפילין  להניח ולימדו העיירה ממלמדי אחד עליו ריחם המצוות, לגיל שמואל חיים הגיע כאשר

עליהם. ולברך

עיסוקו  אך וכפרים, עיירות פני על לנדוד יצא שנה, עשרה ארבע שמואל לחיים מלאו כאשר
ת  באיסוף היה השכיר לא כאן להתפרנס. כדי ומפרכות שונות בעבודות כיֿאם כאביו, רומות

היה  שמואל חיים שנים. עשר עליו עברו כך לרפתן. או לגנן כעוזר שימש ושם כרועה עצמו
בהמות  מרעה ידי על עדיין הייתה פרנסתו כלשהי. ל"תכלית" הגיע וטרם וארבע, עשרים בן כבר

בחורף. אחרות פרך ועבודות בקיץ

ּבּור  זאת, עם יחד אך, ובריא. גרם רחב גבוה, מרשים", ל"טיפוס גדל שמואל ְֶַָחיים
עברית. מלה קרוא יודע בקושי אשר ועםֿהארץ

ומצוות. בתורה ידיעותיו מיעוט על גדול צער לו והיה חם, יהודי לב היה שליבו אלא
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.ÁÈ פרשת' בתורה: פעמיים מופיעה עמלק פרשת
עמלק"42זכור' שהוא 43ו"ויבוא אלא עמלק אותו זה ,

הוא  והכל ושכל, חכמה הרי היא התורה פנים. בשתי
– פורים לפני – זכור' 'פרשת בשבת מסודר. בסדר
לך  עשה אשר את "זכור פרשת בתורה קוראים
"זכור" תשכח", לא עמלק, זכר את "תמחה עמלק",

בלב  תשכח" "לא פרשת 44בפה, קוראים בפורים ,
צריכים  היו הסדר, פי על לכאורה עמלק". "ויבוא
'פרשת  מכן ולאחר עמלק" "ויבוא בתחילה לקרוא
המעשה, סיפור את לספר צריך בתחילה זכור'.
לומר  מתאים מכן לאחר וכו', גזלן רוצח, שהתנפל
הענין  מהו בלב ",  תשכח ולא בפה,  "זכור
של  הסיפור מכן ולאחר ה"זכור" בא שבתחילה

עמלק"? "ויבוא
התורה  "זאת שכן ענין, כן גם הוא בתורה הסדר

היא 45אדם" אבל אלוקי, שכל היא שהתורה למרות .
אנושי. בשכל בהשגה באה

בשכל  האלוקי השכל בהבאת אופנים שני ישנם
אל  המושג קירוב המושג, אל המשיג  קירוב אנושי:
המשיג  את להעלות המשיג , עליית כלומר: המשיג .
שהמשכיל  אלא המשיג , אל המושג וירידת למושכל;
הלבשה. בשם כי־אם ירידה בשם לכך קורא אינו
הפשטה  השלילה, והשגת החיוב השגת זה הרי בכלל,

והלבשה.
לדבר  יותר קשה אך בארוכה, כך על לדבר קשה

ל'בפועל'. שנוגע במה רק נדבר בקיצור, כך על
העמלק  על שנוסף לדעת, צריכים כולם

תורה  מדברי ידיהם שרפו עמלק 46שברפידים, ישנו ,
"זכור  אומרים ובראשונה בראש הנה בבני־תורה. גם
עמלק, שקיים לדעת עליך עמלק", לך עשה אשר את
מהתורה, המקרר בדרך", קרך "אשר – עמלק? ומהו
מכל  לקרר – היא ההתחלה החסידות. מדרך מקרר
וילחם  עמלק ל"ויבוא מגיע שזה עד שבקדושה, דבר
תורה". מדברי ידיהם "שרפּו – ברפידים" ישראל  ָעם

וי  'לכתחילה' הרי יש יכול הוא ולכן 'בדיעבד', ש
לבית־הכנסת  בא הוא ב'בדיעבד'. ידי־חובה לצאת
"ברוך  אומר הדין, כפי עושה הריהו התפילה, באמצע
את  "ישתבח". דוד", "ויברך "אשרי", שאמר",
פעמיים  להתפלל, צריך הוא אין התפילה של הפתיחה

התפילה  באמצע לומר, צריך הוא אין – ביום תחנון
במנחה  נמצא הוא אין מוקשה רשב"א לו יש אם
וחושב  תורה, של בעניין טרוד הרי הוא ב'מנין',
עשרה', 'שמונה פעמיים במעריב יתפלל שכבר
תפילת  זמן כשמגיע חובתו. ידי יצא הרי ובדיעבד
הרי  רשות, תפילת הרי היא מעריב הרי נו, ערבית,
שהולך  וכפי להתפלל. צריך הוא אין מעריב שגם
הוא  איך כבר מובן המטה', שעל שמע ב'קריאת אצלו
ל"רפו  מגיע שזה עד הדברים מתגלגלים וכך ישן.

תורה". מדברי ידיהם
הרי  ידיהם", "רפו רז"ל שאומרים מהו לכאורה,
עם  לומדים תורה הרי מדוייקת. מילה כל בחז"ל
ולבם"? מוחם "רפו לומר צריכים היו ולכאורה המוח,
מצוות  כלומר תורה, של ה'בפועל' זה "ידיהם" אלא
שאינו  זה לא הוא עמלק ממש'. ה'בפועל מעשיות,
תלמד  תורה של החכמה את תורה, ללמוד מרשה
וזהו  מרשה, עמלק אין ממש' ה'בפועל את הרבה,

ידיהם" .47"רפו
ידו" את משה ירים "כאשר היא לכך 48העצה

אומרים  שחז"ל מסתכלין 49וכפי שישראל זמן כל
שמים. יראת של הענין זה וכו', מעלה כלפי

.ËÈ את לגלות יכולים לא שונות, מסיבות לסיבות
עניין  אמסור אלא לגלות, צריכים שהיו העניינים כל
בכלל  הנוכחי בזמן אחד. לכל כעת הנוגע אחד
ואחד  אחד לכל ישראל אהבת דרושה ישראל,
אסור  מישראל, אחד כל על זכות ללמד יש מישראל,
עד  חברך את תדין "אל מחלוקת. של העניין שיהיה

למקומו" אך 50שתגיע חברך, לא שהוא להיות יכול ,
יוכיחו  שלא הכוונה ואין להיות, צריך הזכות לימוד
את  לדקור לא קירוב, של בדרך הכל אך הזולת, את

מאד. כעת נוגע זה דבר הזולת,
.Î קשה מאד. עצוב  ישראל בכלל הנוכחי המצב

הלאה  ישראל בני את סוחבים ולמעשה יותר, לחכות
הבוץ. לתוך

ואמר:) הרבה בכה אדמו"ר (כ"ק 
ולא  עצמו כלפי רק אמור הלב " על שליט "מוח
הבט  תפילתנו, קבל – שבשמים אבינו הזולת. כלפי
ישמע  והשי"ת יצרנו. אל תפן ואל צרותינו אל

שוועתינו.
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תמיד  בהם ועמד יהדות, בענייני גדולים בניסיונות התנסה גויים, בין תדיר מצוי שהיה כיוון
בהצלחה.

מרבה  היה שלו, עםֿהארצות בגלל במשהו, חלילה, ייכשל, שמא מתמיד בפחד שרוי בהיותו
ותהלים. חומש פסוקי הרף ללא אומר הוא כאשר שלמים ימים לצום

כאשר  חותנו, בבית לדור ועבר כפרי, יהודי של בתו עם התחתן בערך, שלושים לגיל בהגיעו
אשתו. ועבור עבורו לחם להרוויח כדי קשות עבודות לחפש ממשיך הוא

לא  איש ישראל". "שמע ולהכריז הפתחים על לחזר שלמה, געצל אביו, המשיך ְֵַבינתיים
הימצאו. מקום בכלל לו ידוע ואם בנו, בגורל איֿפעם התעניין אם ידע

ממיטתו  בהרקי. בביתו נשאר האחרונים, ימיו וקרבו מופלגת לזקנה שלמה געצל הגיע כאשר
לרדת, יכול היה לא כבר

לו: ואמר העיירה, של הקברנים לאחד לקרוא שלח אחד יום

היכן  אותי יקברו אשר האחרונה: בקשתי את החברהֿקדישא לגבאי למסור נא "הואל
כאשר  קברים של חדשה שורה בי לפתוח הנני מבקש אך והעניים, הפשוטים היהודים שנקברים

השורה". בראש יהיה קברי

ואמר: המיטה, ליד מונח היה אשר תרמיל, על הצביע מכן לאחר

אני  רוצה קבורה, דמי משאיר אינני גופי. עם יחד בקברי שיונח ודאג התרמיל את נא "קח
לתכריכים". ובד לטהרה מים חבית כאן והכנתי עבורי, החברהֿקדישא בני טורח את להמעיט

בכלל  שלמה, געצל של לדבריו בזלזול התייחס פשוט, יהודי היה עצמו הוא אשר הקברן,
דברים  ממנו ישמעו ואשר דיבור בכושר מיתתו לפני לפתע ניחן שלמה שגעצל חידוש זה היה

ישראל". "שמע מלבד נוספים

למות. הנוטה בקשת את  לו ומסר החברהֿקדישא לגבאי התרמיל את הביא הקברן

העליון"! לעולם תרמיל איתו  "לשלוח - בלעג הוסיף - לבקש" מסוגל שאדם "מה

ריק  התרמיל התרמיל?"האם לעבר מבט בהעיפו הגבאי. שאל - ?"

שונים. ניירות משם והוציא לתרמיל ידו את הכניס הקברן

- לקברו"! עימו לקחתו הרוצה שלמה געצל של "חיבור" זה שהרי להישבע הנני "יכול
בצחוק. ּוּפרץ העניין לכל ללעוג להמשיך - זאת כל למרות - הקברן ַָניסה

כדי  שלמה, געצל לגוסס חזרה הקברן את ושלח והכתבים, התרמיל את מהקברן לקח הגבאי
הנשמה. יציאת בזמן מישהו לידו שיהיה

הגבאי. העיר - וידוי" איתו לאמר גם צריך "מישהו

העיר. רב יצחק, נחמן לרבי לקחם ואז בכתבים הביט הגבאי

געצל  אסף אשר הכספים חשבונות כל את מכילים הכתבים כי התברר ודרישה חקירה לאחר
הכסף. את העביר למי מדויק פירוט גם היה אלא - הכל היה לא וזה חייו, ימי כל במשך שלמה 
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רבים  לנזקקים חולקו הכספים וכל לעצמו, פרוטה מעולם לקח לא שלמה שגעצל התברר
ידו. על הייתה פרנסתם וכל צדקה, לקבל התביישו אשר

בקברו! עימו יחד יניחום אשר ציווה, אלו, חשבונות ואת

לשם  הגיעו כאשר אך הגוסס, שלמה לגעצל כבוד, ביראת עתה, לגשת, חשו והגבאי הרב
מת. כבר מצאוהו

אך  ישראל", "שמע מאשר יותר ממנו שמעתי לא פעם שאף לי "נדמה הקברן אמר "מוזר"
. הוידוי את גדולה בכוונה - עזרה כל ללא בעצמו - ואמר דיבור" "כוח קיבל מיתתו לפני

קרא  לא כבר הוא נרגש, הספד השמיע הרב ונכבדה, גדולה הייתה שלמה געצל של לווייתו
שלמה. געצל ר' אלא שלמה געצל סתם לו

נסתר. צדיק עם עניין כאן להם היה כי בהרקי הכל ידעו עתה

ומיד  תיכף אך מולאה, וההדיוטות העניים בין קברו כריית בדבר שלמה געצל ר' של צוואתו
הכל. בעיני הקבר התקדש

הנפטר" אחר קדיש שיגיד מי לפחות "שיהיה שמואל חיים בבן נזכרו גם עכשיו

עצמו  הוא רוצה שמואל, חיים הבן את ימצאו אשר שעד אמר, יצחק נחמן ר' הגאון הרב -
געצל  ר' אשר בטוח והריני "היות שלמה, געצל ר' של נשמתו על קדיש ולומר במצווה לזכות

נסתר". צדיק היה שלמה

נידח  בכפר מצאוהו דבר של בסופו אך שמואל, חיים את לאּתר קל כך כל זה היה ְֵַלא
ומרוחק.

כקדוש, כבר מקובל היה שאביו ולמרות בהרקי, להתגורר שמואל חיים עבר יותר מאוחר
מיוחדת. לב תשומת שמואל  לחיים ניתנה לא

לכך  נוסף אחד. אף בפני התלונן לא אך לחם, מחוסר ממש מרוד, עני היה שמואל חיים
באמת. רעה אשה הייתה אשר מזוגתו רבות סבל

בחייו. לשינוי הביא אשר מיוחד, אירוע קרה אך חייו. את כך ממשיך היה הסתם מן

היו  הם בהרקי, הנסתרים החסידים עדת מנהיגי היו יוסף עזריאל ור' מענדל אברהם ר'
שליחויות. מיני כל עבורו ומבצעים הבעלֿשםֿטוב את בחשאי לזמן מזמן  מבקרים

הלשון: בזה מענדל אברהם לר' הבעלֿשםֿטוב פנה פעם

והדריכהו". איתו למד לחסידות. ותקרבו שמואל חיים את תקרב להרקי, תשוב "כאשר

מהרקי: ותלמידו חסידו מענדל אברהם לר' להסביר המשיך והבעלֿשםֿטוב

עצמה  את לתקן כדי - השני בגלגולה כעת נמצאת נשמתו גבוהה. נשמה יש שמואל "לחיים
הקב"ה  של רצונו עכשיו ניסיונות. הרבה כבר בהצלחה עבר - שמואל חיים - הוא הצדקה. בעניין

יתעשר". שהוא

הבעלֿשםֿטוב. עליו הטיל אשר השליחות את מענדל אברהם ר' קיים לשער שאפשר ְִֵֵַכפי
בחשאי. עימו יחד ללמוד ביקשו בה אשר שמואל חיים עם ממושכת שיחה קיים ִֵהוא
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תמיד  בהם ועמד יהדות, בענייני גדולים בניסיונות התנסה גויים, בין תדיר מצוי שהיה כיוון
בהצלחה.

מרבה  היה שלו, עםֿהארצות בגלל במשהו, חלילה, ייכשל, שמא מתמיד בפחד שרוי בהיותו
ותהלים. חומש פסוקי הרף ללא אומר הוא כאשר שלמים ימים לצום

כאשר  חותנו, בבית לדור ועבר כפרי, יהודי של בתו עם התחתן בערך, שלושים לגיל בהגיעו
אשתו. ועבור עבורו לחם להרוויח כדי קשות עבודות לחפש ממשיך הוא

לא  איש ישראל". "שמע ולהכריז הפתחים על לחזר שלמה, געצל אביו, המשיך ְֵַבינתיים
הימצאו. מקום בכלל לו ידוע ואם בנו, בגורל איֿפעם התעניין אם ידע

ממיטתו  בהרקי. בביתו נשאר האחרונים, ימיו וקרבו מופלגת לזקנה שלמה געצל הגיע כאשר
לרדת, יכול היה לא כבר

לו: ואמר העיירה, של הקברנים לאחד לקרוא שלח אחד יום

היכן  אותי יקברו אשר האחרונה: בקשתי את החברהֿקדישא לגבאי למסור נא "הואל
כאשר  קברים של חדשה שורה בי לפתוח הנני מבקש אך והעניים, הפשוטים היהודים שנקברים

השורה". בראש יהיה קברי

ואמר: המיטה, ליד מונח היה אשר תרמיל, על הצביע מכן לאחר

אני  רוצה קבורה, דמי משאיר אינני גופי. עם יחד בקברי שיונח ודאג התרמיל את נא "קח
לתכריכים". ובד לטהרה מים חבית כאן והכנתי עבורי, החברהֿקדישא בני טורח את להמעיט

בכלל  שלמה, געצל של לדבריו בזלזול התייחס פשוט, יהודי היה עצמו הוא אשר הקברן,
דברים  ממנו ישמעו ואשר דיבור בכושר מיתתו לפני לפתע ניחן שלמה שגעצל חידוש זה היה

ישראל". "שמע מלבד נוספים

למות. הנוטה בקשת את  לו ומסר החברהֿקדישא לגבאי התרמיל את הביא הקברן

העליון"! לעולם תרמיל איתו  "לשלוח - בלעג הוסיף - לבקש" מסוגל שאדם "מה

ריק  התרמיל התרמיל?"האם לעבר מבט בהעיפו הגבאי. שאל - ?"

שונים. ניירות משם והוציא לתרמיל ידו את הכניס הקברן

- לקברו"! עימו לקחתו הרוצה שלמה געצל של "חיבור" זה שהרי להישבע הנני "יכול
בצחוק. ּוּפרץ העניין לכל ללעוג להמשיך - זאת כל למרות - הקברן ַָניסה

כדי  שלמה, געצל לגוסס חזרה הקברן את ושלח והכתבים, התרמיל את מהקברן לקח הגבאי
הנשמה. יציאת בזמן מישהו לידו שיהיה

הגבאי. העיר - וידוי" איתו לאמר גם צריך "מישהו

העיר. רב יצחק, נחמן לרבי לקחם ואז בכתבים הביט הגבאי

געצל  אסף אשר הכספים חשבונות כל את מכילים הכתבים כי התברר ודרישה חקירה לאחר
הכסף. את העביר למי מדויק פירוט גם היה אלא - הכל היה לא וזה חייו, ימי כל במשך שלמה 
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למדן  להיות הפך ובהדרגה לאט לאט השביעי". "ברקיע שמואל חיים היה ההצעה, לשמע
בהרקי. אשר הנסתרת החסידים  בעדת וחבר

עשיר. לאדם והיה להצליח החל בינתיים

היות  כלמדן, גם כולם, ולהפתעת טובות, מידות ובעל גדול, צדקה כבעל מפורסם נהיה הוא
חיים  ר' בשם כולם לו קראו כעת אשר - שמואל חיים כבר היה מענדל אברהם ר' של ובעזרתו

הקטנות". ב"אותיות גדול ידען באמת - שמואל

בכיתת  חשוב וחבר נסתר חסיד הינו שמואל חיים ר' אשר בהרקי, עדיין ידעו שלא מה
בין  מאוד מוערך והיה במעז'בוז, הבעלֿשםֿטוב אצל מספר פעמים לבקר הספיק הוא החסידים.
אחרת. בהזדמנות יותר מאוחר הגיע זה זמן הגיע. טרם בהרקי החסידים להתגלות הזמן החסידים.
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תרח"ץ  תמוז כ' ב"ה

אטוואצק 

אי"א  הרה"ח הרה"ג הנכבד ידידי

הלוי  שי' שמואל מוהר"ר

וברכה. שלום

שי' אנ"ש ידידינו את תר"ץ בשנת בקרתי מאז

טובה  בהתעוררות התעוררו ת"ל הנה יע"א, בארצוה"ב

טובה. והתקשרות אהבה ברגשי אנ"ש עניני את להחזיק

נסע  הלוי שי' יצחק מוהר"ר אי"א הרה"ח ידי"נ בבוא

הענינים  את לסדר בידו עלה ות"ל כשנתיים והתעכב לשם

תעודותיו  לכשיסדר בדעתנו הי' משם בנסעו וברוח. בגשם

לא  עוד בנו תלויות הבלתי מסבות אבל צלחה, לשם יחזור

עוד, לחכות מבלי דרשו והענינים הפרטים, עניניו נסתדרו

ות"ל  שו"ב שי' מוהר"מ אי"א וו"ח ידיד"נ את ושלחתי

שי'. התמימים ותלמידי אנ"ש את לעודד במסעו הצליח

לזמן  מזמן לשם לשלוח דורשים שם הענינים מצב

טובה  ותקוה לבקרם שי' והתמימים אנ"ש ממבחרי

בהתעוררות  הן בעזה"י, כבירות בתוצאות נשקפה

אנ"ש  עניני לכל העזר בחיזוק והן לדא"ח והתקשרות

נכונה. במדה

לארצוה"ב  נסיעה יעשה כי ידידי את לבקש הנני ובזה

לטובת  בערך חדשים שמונה כשבעה משך על יע"א

בזה. האמורים הענינים

בני  מצד והן מצדו הן לפניו הדבר כבד כי הדבר ודאי

זה  נוגע כמה עד לב בשומו כי חושב הנני אבל  יחיו, ביתו

עצמו  להניח כח די בעצמו ימצא שי' אנ"ש עניני לכל

ימלא  כי מקוה והנני אנ"ש, ועניני החסידות לטובת

ויצליח. יעזר יתברך והשם האמורה בקשתי

ידידי  בכתובים אתו יב[ו]א ההכנות אופני בפרטי

הענינים  טובת כי בזה להזדרז ובבקשה פייגין, שי' הרר"י

ימים  על בעזה"י תתכונן הנסיעה אשר ביותר ונוגע הוא

בהקדם. להשיבני ובבקשה הבע"ל, הנוראים

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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למדן  להיות הפך ובהדרגה לאט לאט השביעי". "ברקיע שמואל חיים היה ההצעה, לשמע
בהרקי. אשר הנסתרת החסידים  בעדת וחבר

עשיר. לאדם והיה להצליח החל בינתיים

היות  כלמדן, גם כולם, ולהפתעת טובות, מידות ובעל גדול, צדקה כבעל מפורסם נהיה הוא
חיים  ר' בשם כולם לו קראו כעת אשר - שמואל חיים כבר היה מענדל אברהם ר' של ובעזרתו

הקטנות". ב"אותיות גדול ידען באמת - שמואל

בכיתת  חשוב וחבר נסתר חסיד הינו שמואל חיים ר' אשר בהרקי, עדיין ידעו שלא מה
בין  מאוד מוערך והיה במעז'בוז, הבעלֿשםֿטוב אצל מספר פעמים לבקר הספיק הוא החסידים.
אחרת. בהזדמנות יותר מאוחר הגיע זה זמן הגיע. טרם בהרקי החסידים להתגלות הזמן החסידים.
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תרח"ץ  תמוז כ' ב"ה

אטוואצק 

אי"א  הרה"ח הרה"ג הנכבד ידידי

הלוי  שי' שמואל מוהר"ר

וברכה. שלום

שי' אנ"ש ידידינו את תר"ץ בשנת בקרתי מאז

טובה  בהתעוררות התעוררו ת"ל הנה יע"א, בארצוה"ב

טובה. והתקשרות אהבה ברגשי אנ"ש עניני את להחזיק

נסע  הלוי שי' יצחק מוהר"ר אי"א הרה"ח ידי"נ בבוא

הענינים  את לסדר בידו עלה ות"ל כשנתיים והתעכב לשם

תעודותיו  לכשיסדר בדעתנו הי' משם בנסעו וברוח. בגשם

לא  עוד בנו תלויות הבלתי מסבות אבל צלחה, לשם יחזור

עוד, לחכות מבלי דרשו והענינים הפרטים, עניניו נסתדרו

ות"ל  שו"ב שי' מוהר"מ אי"א וו"ח ידיד"נ את ושלחתי

שי'. התמימים ותלמידי אנ"ש את לעודד במסעו הצליח

לזמן  מזמן לשם לשלוח דורשים שם הענינים מצב

טובה  ותקוה לבקרם שי' והתמימים אנ"ש ממבחרי

בהתעוררות  הן בעזה"י, כבירות בתוצאות נשקפה

אנ"ש  עניני לכל העזר בחיזוק והן לדא"ח והתקשרות

נכונה. במדה

לארצוה"ב  נסיעה יעשה כי ידידי את לבקש הנני ובזה

לטובת  בערך חדשים שמונה כשבעה משך על יע"א

בזה. האמורים הענינים

בני  מצד והן מצדו הן לפניו הדבר כבד כי הדבר ודאי

זה  נוגע כמה עד לב בשומו כי חושב הנני אבל  יחיו, ביתו

עצמו  להניח כח די בעצמו ימצא שי' אנ"ש עניני לכל

ימלא  כי מקוה והנני אנ"ש, ועניני החסידות לטובת

ויצליח. יעזר יתברך והשם האמורה בקשתי

ידידי  בכתובים אתו יב[ו]א ההכנות אופני בפרטי

הענינים  טובת כי בזה להזדרז ובבקשה פייגין, שי' הרר"י

ימים  על בעזה"י תתכונן הנסיעה אשר ביותר ונוגע הוא

בהקדם. להשיבני ובבקשה הבע"ל, הנוראים

בגו"ר  ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

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

dxigad zia zekld ± m"anx

` dkld a wxt

çaæî äæå" :øîàpL ,íìBòì BîB÷nî BúBà ïépLî ïéàå ;øúBéa ïeëî BîB÷î ,çaænä©¦§¥©§§ª¨§¥§¥§©¦¦§§¨¤¤¡©§¤¦§¥©
,"äiønä õøà ìà Eì Cìå" :øîàpL ,eðéáà ÷çöé ã÷òð çaænáe ."ìàøNéì äìòì§Ÿ¨§¦§¨¥©¦§¥©¤¡©¦§¨¨¦¤¤¡©§¤§¤¤¤©Ÿ¦¨

"úéaä úà äîìL ïáiå" :øîàðåìî)íéë(æ à"äiøBnä øäa"(à ,â á íéîéä éøáã). §¤¡©©¦¤§ŸŸ¤©©¦§©©¦¨

ycew zegiyn zecewp

וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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äëé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøàétéñçð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦«§¨̧

éúîç-úà áéLä ïäkä ïøäà-ïa øærìà-ïa¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¥¦³¤£¨¦Æ
íëBúa éúàð÷-úà Bàð÷a ìàøNé-éða ìrî¥©´§¥«¦§¨¥½§©§¬¤¦§¨¦−§¨®

:éúàð÷a ìàøNé-éða-úà éúélë-àìåáéïëì §«Ÿ¦¦¬¦¤§¥«¦§¨¥−§¦§¨¦«¨¥−
:íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà(éåì) ¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«

âéíìBò úpäk úéøa åéøçà Bòøæìe Bl äúéäå§¨³§¨Æ§©§´©«£½̈§¦−§ª©´¨®
:ìàøNé éða-ìr øtëéå åéäìàì àp÷ øLà úçz©À©£¤³¦¥Æ¥«Ÿ½̈©§©¥−©§¥¬¦§¨¥«

ãé-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úéðéãnä©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈

:éðòîMìåèéaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå ©¦§Ÿ¦«§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´
:àeä ïéãîa áà-úéa úBnà Làø øeö-úáô ©®´Ÿª¬¥«¨²§¦§−̈«

(ìàøùé)æè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéøBøö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨−
:íúBà íúékäå íéðéãnä-úàçéíä íéøøö ék ¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ

øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì̈¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−©§©´§®
äknä íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìrå§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²

:øBrt øác-ìr äôbnä-íBéaåëàéøçà éäéå §«©©¥−̈©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåáeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ®̈¨Ÿ¥¬¨−̈

:ìàøNéaâíúà ïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraãïaî §©§´Ÿ®̈©©§¥¬§¥−¥«Ÿ¦¤²

-úà ýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³¤
:íéøöî õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤¦§¨«¦
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Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט
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áëäML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯

:úBàî Lîçå óìà íéráLåñâëðaøëùOé é §¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ
äeôì érìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈

:éðetä úçtLîãëéáLiä úçtLî áeLéì ¦§©−©©¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®
ì:éðøîMä úçtLî ïøîLäëúçtLî älà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤¦§§¬Ÿ



iyilyעדר - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−

íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬
:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À

ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®
:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈

úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©
:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®
:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ

ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈
:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤

óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤
:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼

ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´

:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ
ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤

:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«
çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½

úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©
:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈

:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈
:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤

äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯
:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ

ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤
:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ

íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
צרֹור  ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים' ּב'אֹור ְְְִִַַַַָָָָָָוהקׁשה

ׁשּכן  זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהּכיתם".

אֹותם" "לאּיב היינּו מבין (רש"י)"צרֹור" למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹותר  חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ׁשהּכאה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעצמֹו

את  ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ּבלבד. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמּׂשנאה

ׁשל (הּׁשלילה (הּׁשלילה ˆ¯B¯מֹואב מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָָ»ְְְְִִִַַָָָָָ

).Ì˙Èk‰Âׁשל ֶ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦



ערה iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וׁשקלאֿוטריא.c·¯בא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çúeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáeè-íàå ¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦

:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéàéïéà-íàå ¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬
:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

àéBúìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìdúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®

äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

àä-úà äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìrõø £¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤¨½̈¤
:ìàøNé éðáì ézúð øLàâédúà äúéàøå £¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨Ÿ½̈

énr-ìà zôñàðåïøäà óñàð øLàk äzà-íb E §¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ
éçà:Eãéúáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ

úáéøî-éî íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä̈«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬
:ïö-øaãî Lã÷ñåèýåýé-ìà äLî øaãéå ¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−

:øîàìæèøNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
:äãrä-ìr Léàæéàáé øLàå íäéðôì àöé-øLà ¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥®̈§¦¦¨¬
:íäéðérì Búàëïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

:ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéàëøærìà éðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³
éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãrä-ìëå Bzà ìàøNéáëøLàk äLî Nriå ¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«



iyyרעו ,iying - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ ... Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(יח (כז, «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»
יהֹוׁשע  את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשמן

הּוא  ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשמלכּות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,

סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל

ּכמאמר לּתֹורה, א)ׁשקׁשּורה יד, מּפי (סנהדרין איׁש סמּוכין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

ּבׁשמן. מׁשיחה ידי על ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹאיׁש,

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−

:BãrBîaâøLà äMàä äæ íäì zøîàå §«£«§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬
íéðL íîéîú äðL-éða íéNák ýåýéì eáéø÷z©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦

:ãéîú äìò íBiìãäNrz ãçà Nákä-úà ©−Ÿ¨¬¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´
:íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

äïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNrå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§®̈§¨²§¤¬¤
:ïéää úréáø úéúkåøäa äéNrä ãéîz úìò ¨¦−§¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´

:ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñæúréáø Bkñðå ¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´
øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈

:ýåýéìçúàåíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä ©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéìôèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe ©«Ÿ̈«§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬

:Bkñðå ïîMáéúìò-ìr BzaLa úaL úìò ©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬
:dkñðå ãéîzäôàéeáéø÷z íëéLãç éLàøáe ©¨¦−§¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬

ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìòŸ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákáéìLeäL §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´

ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈
ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦

:ãçàäâéäìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå ¨«¤¨«§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´
äMà ççéð çéø äìò ãçàä Nákì ïîMá©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−

:ýåýéìãéøtì äéäé ïéää éöç íäékñðå ©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈
ïéé Nákì ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàǽŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈

עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦

:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−

:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´
:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ

-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©
:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½

àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³

äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦
:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈
:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½



רעז iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaéðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬
:ìéàì íéðøNrããçàä Nákì ãçà ïBøOrå ¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈

ì:íéNákä úráLäúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©®̈
:íëéìr øtëìådúçðîe Lãçä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈

íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©³©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéøìñæLãçì øBNráe §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤

íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä éréáMä©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−
:eNrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

çø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
äráL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤®̈§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈

:íëì eéäé íîéîzèäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáøNr äLìéàì íéðøNr éðL øtì íéð ©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦

:ãçàäéì ãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrúráL ¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákäàéãálî úàhç ãçà íéfr-øérN ©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º

dúçðîe ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈
:íäékñðåñ §¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

וׁשּבעלֿ(רש"י)הּלחם" ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ל"נֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה",

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ

:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«
âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯

ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯
:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈
ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈
ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®

:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«

æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®
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ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם
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אגרות קודש

]כ"ג תמוז, ה'תיש"א[

מועד,  בעוד  להכינה  שההכרח  החופש  לימי  מיוחדת  תכנית  ע"ד  לעוררם  למותר  ...בודאי 

וכפתגם כ"ק רבוה"ק, אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, וה"ה להנהגה דימי החופש. מכמה 

טעמים נכון לסדר שהחופש יתבטא רק במיעוט ומינימאלי של הלימודים, ותו לא, וכמנהג ישראל מאז 

ומקדם, ואם בכל הערים ובכל המושבות היתה הנהגה כזו כדאית, עאכו"כ במושב אנ"ש.
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.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp
של  למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר  להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך  העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר  נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של  זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו  היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל  של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב  למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד 2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו  החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת  של הנהגה ולא שבתורה, מצוותֿעשה מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל  מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל  כמאמרם ובמצוות 3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר  זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏ במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים 5שהוא לזאת, אי .

לקבל  מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא  קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),
כו'", תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות  מבואר שהן 6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯È עלֿכלֿפנים (או מהעונש שירא -
החטא). ידי על לו שנגרם ÏÈÚ‡‰מהפגם ‰‡¯È יראת -

נגד  שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת, וירא הרוממות
ה'. ËÂÊ‡רצון ה ‡‰·‰ אל המגיע הטוב מצד האהבה -Ì„‡

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן עבודתו, ידי ‡‰·‰על
כלל ¯·‰ פרס לקבל מנת על שלא -7- הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדים וארבע תהיו -אל
תתאה, פרס יראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת - על שלא

פרס  רבה,לקבל אהבה עליכם - שמים מורא יראה ויהי -
מה 8עילאה  דרגות: שתי יש גופא עילאה' שב'יראה ומאחר .

והבאה  דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן 9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאה ÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם  על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו 11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואיֿהבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות  התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת  של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

* * *

מנת  על הרב את המשמשין כעבדים הוו "אלא גורסים יש
פרס" לקבל ש 13שלא היינו ,ÏÏÂ˘ רבינו אולם השכר. את

פרס" לקבל מנת על "שלא בגירסא בוחר שאין 14הזקן היינו ,
Â˙Ú„ שלא מנת "על שדרגת מאחר ולכאורה, השכר. על

בגירסא  הזקן רבינו בחר מדוע - יותר נעלית היא פרס" לקבל
מילי  הוא אבות מסכת והרי פרס"? לקבל מנת על "שלא

‡˙Â„ÈÒÁ„.

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד"ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר"ה - בשביל תוד"ה א. ח, פסחים ר"ן א.5)ראה יג, לקו"ש6)גיטין וראה תולדות. ר"פ אוה"ת

.781 עמ' העבודה7)ח"ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ"ה, דר"נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - -13)תשמ"ב תויו"ט. מד"ש. מאירי. וראה ועוד. א). יט, ע"ז - הש"ס על בפירושו (וכ"ה רש"י מחז"ו.
פט"ו. תרל"ז וככה בהמשך חסידות ע"פ נתבארה זו א.14)גירסא פ"ה, דר"נ אבות
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ycew zegiyn zecewp
של  למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר  להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך  העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר  נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של  זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו  היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל  של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב  למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד 2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו  החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת  של הנהגה ולא שבתורה, מצוותֿעשה מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל  מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל  כמאמרם ובמצוות 3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר  זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏ במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים 5שהוא לזאת, אי .

לקבל  מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא  קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),
כו'", תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות  מבואר שהן 6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯È עלֿכלֿפנים (או מהעונש שירא -
החטא). ידי על לו שנגרם ÏÈÚ‡‰מהפגם ‰‡¯È יראת -

נגד  שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת, וירא הרוממות
ה'. ËÂÊ‡רצון ה ‡‰·‰ אל המגיע הטוב מצד האהבה -Ì„‡

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן עבודתו, ידי ‡‰·‰על
כלל ¯·‰ פרס לקבל מנת על שלא -7- הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדים וארבע תהיו -אל
תתאה, פרס יראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת - על שלא

פרס  רבה,לקבל אהבה עליכם - שמים מורא יראה ויהי -
מה 8עילאה  דרגות: שתי יש גופא עילאה' שב'יראה ומאחר .

והבאה  דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן 9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאה ÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם  על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו 11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואיֿהבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות  התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת  של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

* * *

מנת  על הרב את המשמשין כעבדים הוו "אלא גורסים יש
פרס" לקבל ש 13שלא היינו ,ÏÏÂ˘ רבינו אולם השכר. את

פרס" לקבל מנת על "שלא בגירסא בוחר שאין 14הזקן היינו ,
Â˙Ú„ שלא מנת "על שדרגת מאחר ולכאורה, השכר. על

בגירסא  הזקן רבינו בחר מדוע - יותר נעלית היא פרס" לקבל
מילי  הוא אבות מסכת והרי פרס"? לקבל מנת על "שלא

‡˙Â„ÈÒÁ„.

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד"ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר"ה - בשביל תוד"ה א. ח, פסחים ר"ן א.5)ראה יג, לקו"ש6)גיטין וראה תולדות. ר"פ אוה"ת

.781 עמ' העבודה7)ח"ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ"ה, דר"נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - -13)תשמ"ב תויו"ט. מד"ש. מאירי. וראה ועוד. א). יט, ע"ז - הש"ס על בפירושו (וכ"ה רש"י מחז"ו.
פט"ו. תרל"ז וככה בהמשך חסידות ע"פ נתבארה זו א.14)גירסא פ"ה, דר"נ אבות



לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:395:418:288:309:099:1110:2210:2413:1913:2019:4919:4920:1920:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:345:368:248:269:079:0810:2010:2213:1913:2019:5519:5520:2320:2219:2220:35חיפה )ק(

5:365:388:258:279:079:0910:2010:2213:1813:1919:5419:5420:1920:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:375:398:278:299:089:1010:2210:2313:2013:2119:5119:5120:2120:2119:2920:33תל אביב )ק(

5:365:388:228:248:599:0010:0910:1113:0013:0119:1519:1519:4219:4218:5519:53אבו דאבי )ח(

4:564:597:407:448:558:5710:1710:1913:3813:3920:5920:5821:4421:4220:4022:01אוסטריה, וינה )ק(

7:367:369:189:199:589:5810:4810:4812:5312:5417:1117:1417:4117:4416:5417:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:065:097:547:589:019:0310:2210:2413:4013:4120:5420:5321:3621:3420:3521:52אוקראינה, אודסה )ק(

4:314:357:167:208:298:329:529:5313:1213:1320:3320:3121:1721:1520:1421:34אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:404:447:237:278:398:4210:0210:0413:2313:2420:4620:4421:3021:2920:2721:48

4:575:007:267:349:019:0310:2510:2613:4913:5021:2021:1822:0822:0621:0122:27אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:484:527:137:238:538:5510:1710:1913:4213:4321:1421:1222:0222:0020:5422:21אוקראינה, קייב )ק(

5:375:408:268:299:299:3210:5010:5214:0614:0721:1921:1821:5621:5520:5722:12איטליה, מילאנו )ק(

6:146:158:428:449:149:1510:1610:1712:4712:4918:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:499:5010:2710:2811:1811:1913:2713:2817:5417:5618:2218:2517:3718:36ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:129:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1714:1814:2018:2518:2818:5919:0118:1019:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:425:458:348:369:249:2610:4010:4213:4713:4820:3720:3721:1221:1120:1921:25ארה״ב, בולטימור )ק(

5:275:308:198:219:119:1310:2810:3013:3713:3820:3120:3021:0621:0620:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:275:308:198:229:119:1310:2910:3013:3713:3820:3220:3121:0721:0620:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:576:008:498:529:449:4611:0311:0414:1414:1521:1321:1221:5021:4920:5522:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:259:129:149:529:5311:0411:0614:0014:0120:2720:2720:5520:5520:0821:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:435:468:348:369:179:1910:3110:3313:3113:3220:0720:0720:3820:3819:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:326:349:189:209:569:5811:0711:0813:5813:5920:1620:1720:4420:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:215:238:138:159:069:0810:2310:2513:3313:3420:2920:2821:0521:0420:1121:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:525:558:448:469:359:3710:5310:5414:0114:0220:5420:5421:3021:2920:3621:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:175:208:098:129:049:0610:2210:2313:3213:3320:3020:2921:0621:0520:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

7:017:029:149:159:469:4710:4410:4513:0613:0718:1018:1218:3518:3717:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

5:295:327:457:479:359:3711:0011:0214:2714:2822:0222:0022:5222:5021:4323:12בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:315:357:467:589:369:3911:0111:0314:2714:2822:0021:5922:5022:4721:4123:09בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:548:559:279:2810:2310:2412:4012:4117:3517:3717:5717:5917:1418:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:418:429:159:1610:1010:1112:2812:2917:2017:2217:4617:4817:0417:58ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:454:497:047:058:528:5510:1710:1913:4513:4621:2421:2222:1322:1021:0522:33בריטניה, לונדון )ק(

4:424:467:127:138:558:5810:2210:2413:5513:5521:4221:4022:3822:3521:2523:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:464:507:107:118:568:5810:2210:2413:5213:5321:3521:3322:2722:2421:1422:49גרמניה, ברלין )ק(

5:185:217:497:569:219:2310:4510:4714:0914:1021:3921:3822:2722:2521:2022:46גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:568:568:579:319:3210:2510:2612:4012:4217:3317:3517:5217:5417:0918:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:036:058:468:489:209:2210:2910:3013:1513:1619:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:016:028:438:449:179:1910:2510:2713:1113:1219:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:484:527:347:388:468:4810:0710:0913:2713:2820:4520:4421:2821:2720:2621:45הונגריה, בודפשט )ק(

4:304:337:227:258:158:179:329:3412:4112:4219:3719:3620:1320:1219:1820:26טורקיה, איסטנבול )ח(

6:056:078:568:599:449:4611:0011:0214:0514:0620:5220:5121:2521:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:115:157:588:029:089:1010:2910:3113:4713:4821:0421:0321:4721:4520:4522:03מולדובה, קישינב )ק(

6:006:028:438:449:179:1910:2610:2713:1213:1319:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:108:089:349:3410:2010:1911:0611:0613:0413:0516:5817:0217:3417:3816:4317:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:105:127:588:008:368:389:489:4912:4112:4319:0319:0319:3219:3218:4619:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:474:507:407:428:308:329:479:4912:5512:5619:4719:4720:2220:2119:2720:36סין, בייג'ין )ח(

7:027:039:319:3310:0310:0411:0611:0713:3813:3919:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

4:174:206:396:408:268:289:529:5413:2113:2221:0121:0021:5421:5220:4222:16פולין, ורשא )ק(

6:296:298:478:489:189:1910:1710:1812:4112:4317:5417:5618:1918:2017:3718:30פרו, לימה )ח(

5:535:568:428:459:469:4811:0711:0914:2314:2421:3521:3422:1622:1421:1622:31צרפת, ליאון )ק(

5:495:538:308:359:499:5211:1211:1414:3414:3522:0021:5922:4422:4221:3923:02צרפת, פריז )ק(

5:485:498:208:218:528:539:569:5712:3112:3218:1118:1218:3618:3717:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:385:418:298:329:279:2910:4610:4813:5914:0021:0621:0521:4221:4020:4521:56קנדה, טורונטו )ק(

5:075:117:578:009:009:0310:2110:2313:3713:3820:4920:4721:2821:2620:2821:43קנדה, מונטריאול )ק(

5:345:368:258:279:099:1110:2410:2513:2513:2620:0320:0320:3520:3519:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:204:256:597:008:388:4010:0610:0813:4313:4321:3821:3622:4022:3621:1823:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:473:526:336:348:088:119:379:4013:1613:1721:2321:2022:2422:2020:5822:53רוסיה, מוסקבה )ח(

4:274:307:147:178:248:269:459:4713:0413:0520:2120:2021:0421:0320:0221:21רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:315:348:178:219:289:3010:5010:5114:0914:1021:3221:3122:1022:0821:0822:26שוויץ, ציריך )ק(

5:535:558:328:349:059:0710:1210:1312:5412:5518:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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